


 می دا ودیما زب زع تسوو

 ناونع نسبابارت یهدب هژاجا «

 و تسود هشبمه هک یک وبق و مت | وب

 ! دوب میهاوخو هدوب روت هاوخ ربخ

 مید رکن ادیپیرکی دنا ونع» ,شتسا
 2 ود وهداس؛ یمیمص «ژاد۱ نیاب هک

 دشاب بدکتاب و فب رمت «ءاش زا

 <یمارکدنمرنه > تساوخ نابلو
 هج زآ زورس اب - هشیپ رثه > ایدنمجرا

 مینک تیاطح «ب وضع

 مین وت دد ارتافصنیا هک تهج

 ژاغآ میتساوخیم هک تلع نآب هکلب
 یگداضرو تیمیمصانی رتفب هفاع
 و فی رمتو لو بی رفابات دعاب

 شنزرسوباتعو بیذکت هرخالاب
 هب نآژآ الف هچن۲ ... شعفو

 دوشیم ریبت (داقتا)
 زی زع تسود نک هظحالع

 نیا زاهت

 ددامایس هک یراد لوبق تدوخ ون
 یتح تسا ناوج یلیخ روشک نیا
 یناک . تساب هژات یک دوک زونه

 هقالع رثهنیاب ۰ داک نی اب هک دق دوب

 یل اهمایف هبهتب تسددنتف

 قدوذ«تبث» ناشداک ردنوچ ودن دز

 ناشراک زا مهام مدرع دوب هقالعو

 ینعب . دندرسک ۱رلابقتسا تیاهت
 تسود رثهتلم كي هک اریاهفیظو

 ماجن اب لامک دحب د رادهدهعب قوذاب و

 دنتشاد

 - هیاب زا یلماک قیوشت ودن دناسر

 روشک دد ناوج تمنصنیا نادازک

 ویدوتسا؛ بوخ .. دندروآ لعب ام
 تفرک یقن ددو كن ردوخب ام یاه

 راک و نادرگ راک زاسلیف هدعكي

 -رثهیهو رگ ؛میدرک ادیپ ینف نانک
 دن دش ادیپ اپملف دد در« :نزهشیب

 رد ام دوشک ینامنیس تالوصحمد
 الاب شدادمن اسآ قرب لاسودیط

 ربذارس دازاب بیر لثم وتفد

 , دک
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 همی میم

 قب وذت ضرف نوچ دنتفریم

 یلد دوب یلغاد تمنص كي زا

 - فاصاا دنیای ؛ تنک دنیان

 -ملیفیدهب یاه ءزاکورد هک داد

 ثكرحمولماءرگید امدوشک ناژاس

 هتشركي ءاحاب هفالعو نوذ یلصا

 دوبن نیهزرس نیارد یرنه

 - هیهئهک یوق كرحمنیا

 ب هب تغسروطبا ارام ناک دنک

 و دوب «لوب» تشادیما و تیلاعق

 -هب مک مک <ناربا یامنیس تنم

 كي تروصب یربذپان راکنا مضو

 هک یمرک داژاب و دوسرپ تداجت

 یهت تسد نآ زا یرکادوس جیع

 تددق ودوبهدمآ رد تف ریمث نوریپ

 ام یاهنیس زیچ همه كرحم نی | میظءع

 دوب هدرک مضهو لحدوخرد ار

 رجات « یناریا هدننک هیهت

 -وتالالد ای «شورفشرف «نوباص

 تشاد لیم هک دوب نیمذ و لییوم

 نیادد اد دوخ هیامرسزا مقر كي

 یفدودژادنیب راکب دوسرپ تراجت

 دادربملیف . دیازفایب دوختورت رب

 تسودد «هدنک هیهئ» نیا یاهملیف

 هدش هیصوت یدرف ایو دن واشبوخ

 لوطرددنک اعدا تسناوتیم هک دوب

 یساکعنیب دودشش - حتب اب شریع

 یدادربملفنیب دود ودیکی وفلتعم
 - هاگ و تسا هدرک راک یروتامآ

 اریساکع تالجهرب واصت زین یهاک
 . .دوریم دایز مه امنیسب و دنب یم
 ۱۳7 ۳۳ 7۳ مي ي رييس يا سيني بي يميحيميحي

 يا ربا هش
 یتدراجت ثكبرش ملبف ناد رک راک
 دوخابلاغو الومعمو ( هدننک هیهت )
 ردقنیمه ینادرگ راک زا هک دوب وا
 ملیفهداب اک یوت یتقو هک تسنادیم

 قب وشت باب نم دیصقریم نز هصاقر
 دی امرفب -نیکنس«یعناج « اهآ) :

 ( ۱ ای
 میها وضیمن ...ملیفنی ا هشب رثهاما
 ریبعت دب دیابن ؛ یجن رب ام ژا هک

 یسلوگب یناوتیم تدوخ - ینک
 نینچ اب یسلیق هثيپ ره
 ؟دشاب تسناوتیمیسک هچ تاصخشم

 هصخشب < هدننک هیهت > اب ۰ هتبلا

 ملیف نامرهق شقن ماجتا راد ءدهع
 یتاظالمباد لد نیارگ ا ای ودثیم

 دوخ كيدزت دن واشی وخای تسودب
 و نارادهیصوت نیب ارت[ درپسیمن

 زمب ناکیدرت زا .تشاذگ ی م «
 دوشیم هچیملیف نینچ نز هشی رنه
 نیا باختتا ردیلصا لماء . تفک

 «دننک هیهت < صاخ هقیلس و ۰ نژ
 دوب

 تلع نتفرک رظنرد اب اعیط
 نیا < رثه » باب رد لیامت نیا
 هنوگچیه شراک قباوس و هراتس

 «میدذکب ...دن امین یقاب یفرح یاج
 یناریاملیف كيهدن زاس ءازچارباس

 شامق نیمهزااعبط نون تاصغخءاب
 نیا ناتساد ددقچ دشرک ذ هک دن دوب
 اهسپ و همان زور هرغسمهب ام اهملیف

 دش مدرمو

 دلج یور
 یلایلاتیا یابیذ هدانس «یدلاول الن وت ۲>

 ۱۳۳۵ نابآ متهيب هبنشکی- ۸۷ هرامش- موس لاس

 لاید۱*هدامشکت - مو-هقبطلعل ژاساپ یرهچونم نابایخ : هدادا لحم
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 ترابکآ ترور ؛ریب درس 9 اسلاک ِپ :ریدم و زایتما هدنراد

 ست

 ي,دب نیفد«داد نزد رم

 ب۲ "۰ یچ؛رابق بارش دب نز
 ۸۵ نر وینادرک رس + هاگ داد ن زا تب + 2
 لس نیاروآعوبت وهدشدا رکت

 رامدسبالبت شی ود هک د وب
 سو ام اصتبا ی تسا هدش
 ۱  .دنکی ما فرخنمیلصا

 ,نآ هسقم نب ر ةم نیاذا شرق
 ۹م ورا رم رکی دراپکی
 دی روشکن يا دد یزاملیف و ملیف
 ۳ رگر راذک لیلحت زا دمب ار هتشذگ

 یر دنیآز دهدیاب هک یراک یورو

 ران یلاضیمیامتیل ام ..,مینک تبحص
 و , هدش ماجلایحیحص هنیمز
 یک دیاشو بآ رم ان «دوشمهرد

 ایرج دد تدوخوت ... مياهتشاد
 رراو اما رثکیدرن و رتهب « رما
 زد هک یلادیم . یا هدوب
 و یزاسملیف مانی ام یاهویدوتسا

 ءروب ناب رج دد یلامعا هچ «رنه»
 میهاوعب نیاذاشیب دیابت ...تسا
 و ...دشاب دوطنیا هک یهاوغب
  تسی روطنب |یداد هقالعتدوخ راکب

 شب رفآ ی ارب وت روعش «وت قوذ طقف

 اب ,درکباج هتشد نیاب ارت رثه
 یگشپ رنهزونه طیحمنیارد هکنآ
 و دننک یمن هاگن شوخرظن ابار

 لندن اوتیمن دنن ادن رنهرک | رت ۲
 یدنمدربآ و فیرش الماک هنرح
 ژابون اهنیا هبهاب دن داد بوسحم
 ؟ینینوم نیادد هک یهاوخیبمه

 ۰! یه اب یتسه زا « تدوج و زا یا« یقاب یت

 ۱ کنان ینک قلغ هزات زیچ كب ترثه

 ددرفاس و مادآ داذآ تقون]و
 یلیاحااد ثدامسو .دح

 یاب سفن
 گی گدن )رنهداوج رد یهارغیم
 0۳ ثدود «یشاب تهبشوخ

 ست ارآ حالصو یخ مهام 1
 4 رب یدست مین ادب هکاجن

 !هادد» نشود ویل اع فده كرب
 ۸ حفر د هبقپ ج
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 تازا نایب » ناب
 راک نو زحم اگدرب تا رارفاب وک ه هژواپ ۳ ۱

 رب رو 0

 هک

 کرفعجهدنیآ همان
 رد لقتسم رو هک ناشی رب ی رفمجیاقآ ی رث ادب دج همان

 ۳و
 »با رپن ریز هنحص یور همان 3

 ودراد مان ین ا رجب بشر د رو,

 سیپ نیا رب هک تسایزوز دنچ لر
 ناب سدعب سا زا رو هدیه دا

 س نآ شیامن رگبد هثفهود |

 .دوش

 مس
 دد ار مک رسو یدنه ملی

 عورش لاسدوبت وب ژالب هدوب دونما

 دن |هد رک هلب وذپ
 رو. حاد هک تسا+ینامزب

 هدوب هنف زت کی رماب لیصحت یارب
 یداقت | یدک ملیف لب و تا

 طوب رم ملیف
 زونه

 1 فالتخا

 راد ریملیف .یمیف وز زع
 ضرب ایی مانف یاد و

 وب دوتسانیااب یراکعهزاتافالتخا
 فالتخانبا اپ وک و دبدرگ فرصنم
 هتسناوتن اهتطاسوهک تسا یتدشب
 فرطرب اد اهن آ نی امیف تافالتخا
 لوفشم ویدوتسا نیلوئسم و دنک
 مادختسا یارب هکدنتسه هعلاطم
 دنی این مادقا ملطم دادرربملیف كي

 یلبخ  عالطا رب انب ان
 امنسریدم رویتداص یا آ یصوصخ

 میصت لبق اهندم زا هک «سون و
 امری ووتسازا یکیاب تک رشیتشاد
 اب كنیا دنک هیپت یسداف ملیف كي
 ادراک و یمینر فالتخازا عالطا
 هتخادرپ هرکاذسیعیفد اب ملیف
 زایکی رد یو یداکمه اباث تا
 دنک هبهت یملیف اهوبدوتسا

 ! رت اب تشگ زاب
 نیدنچ وا نسب متنحم یان |

 یاهتیل اض اودجم هک د داد میمصت لاس
 ابوگ و دیک دیدجت اددوخ یرتآت
 رد اد دوخ یاههعان رب تسارارق
 نیل دادن روا هنحص یسودرف رت ات
 هتبلاو تسا «ولنت او مه اهنآ سیب
 رد تش نودب « هلاژ مناخ زا رغ

 یاتآ داعص و كي رث یراک ره
 یناشخ دنایاق [ هوب دهاوخ مشنعم
 یقارک اذماب انمضو یزاس,الاءایش
 وثاب تسا نکیم هتفرگ ماجنا هک
 ران اب یزاکشز  ارخا هک موهبذ

 نیا اب تسا «د رک یریک هداثک
 . تشاد دنعاوخ یراک.ه پورت
 نوه رخ ما یلطرد هچن آیا
 یوم تا رربفت هم دشاب بااچ

 یاربوراد مبصت هک تساءلاژ 1۳5
 یوم هند هانوم دزد»و لد هافب

0 
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 و دنک عدن ولب » یکشم زا اددوخ
 هچب ناشی | هقایق هک تسا ملاع ادخ
 ۱۱ دبآرد یلکش

 !ادگ هس ابیل راچ هلاخ
 «یل اچ هلاخ» بل اج ناتساد

 یاه رتائرد راب ود نونک ات هک ار

 تیقفوم اب و هدمآ هحصب نارهت

 «شبات یلع»یاقآ تسا تشک ورب ود
 تقد اب رستات بوبحم هشیپ رثه
 مان و تساهدوم میظنت وب رانسب
 دن |هنشاذک ادک هحد مهارثآ

 ددشب ات یاقآ هنخذگ هتفه
 ویدوتسااب یدادرارق رانتسا لامک
 یوب رانسهک تخاسدقعتم یئالطرسع

 یولج ویدوتسا نآ رد ادروب زم
 هدنی] هتفهزا ابوکدن روایی ثییرود
 دشدهاوخ عورش نآ یراد ربملیف
 ملبفناد رک داک «ینیمانیماو یاتآ
 -زوشک رد لاسود بیرف هک هارمک
 هنارف و نانسلگناو ایلاتبا یاه
 روسما دد همااطع و ملیف ژالب ودب
 ًارمحا و تعاد لانتشا یابی
 باک تبار تا وهت شک ا نوت قم

5 ۳ 

 الع و دوب

 ی "در ا

 بف لوا
 و یاهو یروظ

 د توش - نب دومناونابو

 5 رم هک یدوسآ
 وام هاظ

 هاب . هتحه زا وهدپف
 ۶ ياقآ مهار

 ناریا رد ارپآ
 یابن اتساد زاداب

 نابرو كنه آ اب وی

 وا یارب

 نمادد#هبپ
 یسودرفمیلح همانهاش «شدوایس»
 لیک حریا یافآ و هدید ؟حرب [] و هدب درک ص 5 ءاق ۲ ۲ سابتقا
 وناوجزاکذه] یغرس

 نیا ,یاهنیرس
 نلدا و تسا هدش مو ش نونکا

 مسه ذا اریا

 شی امشب دی دجلاس زاغآ رد نآ هدرپ خب 1 رد نآ هدر
 دروم رد . دش دهاوسخ هدرادت

 یگنهرف تاماقم ار نیا ت
 یمناشن نادارف هنالع دوق یدد
 و همان یب نآ یارچا یارب و دنهد
 .دناهداد بیت رت یمطنم تالپکشت

 دیتاساو لاجرز!یاهدععالطا ریاتب
 اهسابل هیهت وحرط یارب دنمشناد
 و دنتنههملاطم لوثشم :اهدوک دو
 )ربا .شیامن لحم یارب هکسیا اب
 راس یا و دنتسه فیلکنالپ زوده
 تسارارقاب وگ یصوص» رابس عالطا
 هکاز یکاولسکچ هاگشامن نلاس
 وو نونک اودن !هتحاس رهشكراب رد
 نیا یارپ تسا یدادرهش دایتخا
 نایمرد هبزاس هدر." مادستا
 دش غالطا بسک زیپ _.بااضمنسیا
 روشک دبچ یرتهد ین یدهدصم «آ

 راپسب .دن امدناوح اد ؛رپآ نبا هک

 لوفشمنونک ۱ مهزآ وس هدرل .,دقت
 هک دنتسه زاک تام یاس مها ره

 شیامت یراذگ رب زا سپ هلصاهالب
 هداد یبیترت نا رهت هد س 1
 رودک ردووآ دم ی ه روش
 هوا دش ۱. مم یام

 گر اتسنازادنسودب
 بوبحم ناک راتسو ناکشیپ ره یابیذ یاهسکع دبرخ یارب

 هژافیپ ًامیفتسم «امنیس هداتسو هلجم هتشذک ی اههراد ننچ,هو دوخ

 هجارم دانا ناتسدید بنج یرهچونم نبابخ ( گلرادناژ )
 . دین رف

 و مزوع هنآتس یامنس ن



 روتک( تک تسش زا ۱

 ملیق دد یزاباب ارمخا هک دوپشم

 و «هف رطداپچ هیضقو و «یتدامو

 یناجم یکدنژ یاهزیچ نی رتپبو

 تساهدیسرتیقف وم یاهتنس «تسا

 نب ودلک ورتم» یاهیتابک یاضاقت

 اد.«متسب نرق سک وف» و «ریام

 شزرااب یاپملیف دد تک رشرب یتیم

 یاهوبدوتسا هکتشنیاتلع .دومتدر

 ید هک یملیف ره یارب رک ذلاقوف
 دئها وخ رالد را زه ۷ و طقفدنک یژاب

 لوب نیااب ادب (تن )و تشادرپ

 نا داگن ربخب یو! دب امسمن تعانقمک

 هی وه وب و وبه ور و وصیت مل زد نمد تسا هتفگ

 لوا شقن هک دوب یملبف نیل دا اثیض

 متف رک دالد رازه و مدومثیم افیاار

 نوتچ ۷ مسی رها هرس کا

 6۱ منک تک رخ اهلیق دد فلت
 دد د میعصت ( نیانک دوب تسرا)
 نوب زب وات رداپملیف رد یژاب یاجب
 دی امثارجا یبلاج یاههمان رب

 سک وف ین اپمک دد یملیفآریحا

 یدایز یادص ورس هک هدیدررگ هیهت
 هک ملیف نیا " تسا هتخادنآ هارب

 یکیددادما «منهحو تخهب نی»
 لاس دنچ یگنج دات آ نی رت یلاعزا

 ترباد .دوربمرامش دوویل اهریخ

 تخت یاهشق (دوم یرت)و رنکاو

 كيددورب) دن امنیماقیا ادملیف

 دوخاک روبشم ةشيب رثه (ددوفارک

 رددراد هدهعرب یشقن ملیف نیا

 نی رتهب ذا یکی » تحاهتفگ نآ صوصخ
 ماهدومن یزاب نونک اتهک تسیئاپمل

  نودب یا هنحصچیهملیف نیادد ارپ
 یاهدیقع هچ «ادرادن دوجد (۵

 پ ۰

 ! «امار هنی-» داپ هدن
 اب هیلاح «امارهنیس» هقب رط

 و هدیدرگ هچاوم یدایز"
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 دهاوخ هدادشب امن ناهجرد یدو زب

 مک هلفاق ونازرات) هک ملیف
 نوئکات درادمان

 دمآ رد رالد نویلیمب

 تلاجژآ یکینیضد:درادمان (هدش هقیرط ملیف ن
 ۱۰ لاحس

۹1 
 توس« نآ ز دات و یرسیاهملیف رگ

 ددرگبم
 نب رخ آ !تساهتف رشورف دالدنویلیم

 امئیسدد زوئه هک مامارهنسو ملق

 دوشیم هداد شیامن ناپج یاه

 <ملاعهناکتفه باجع» هب موسوم

 لوپ دالددا زره ۵۰۰ و نویلیم ۲
 دنب وکیم مهژاب

 نازدات (تاکسانود روک )

 هدهم اد تست لد مایفنیا رد دیدج

 هق وشعم ینعی) شاباةمشقن و دراد

 دنکیم افیا (ناجتئساتب) اد (!شا

 «هدشک هلفاق ونآ زراتو ین اد رک راک

 یمدادهدهع(نوتس ریماهسو رب) اد
 دا» یناپمک طسوت ملیفو دشاب

 تسا هددوآ رد

 كبثکت و امنیس هرخالا نوب زیولت

 داد دهآوش ناکت ار شدیدع یاج

 ین دملیف نیل وا

 «ناژرات» یگن دمامت ملیف نیتسخت

 شخبناپجرد (ویدار . و ك

 دپ درگ دهاوخ

 «.از ۱

 !] ناوچ كب سوه

 یاودنهبشوب لاحرد لماک تسژوشیر هضبت وداب هکیب اتجیلاع

 «نساد ترباد » یاف ] دینکیم ناشهظحالم میدق نان وب ناژاب رس

 زا دالقتب هک دنتسه «ریبک ددنکسا» مابف هدننک هیت د نادرگ راک

 رهاظ دوخماب زا هنحمكي رد هک دن اهدومرف سوه«كاکچیه درفلآ>
 ناجهمیندسج رسرب هک دراداد یزاب رس شقن مایف دد (نساد) دن وش

 ارواتیصو نی رخ آ اهدعب ودوشیم رضاحنا ربا هاشداپ ( موسشوب داد)
 دهد شدا زک ردنکساهب

  (سوسیئارگ )دربن زایتاهحرط ۰ الاب رپ وصت تسار تس رد

 ۱ هلچمر نآ باچو رب وعت نبا ندش روا رگ زادمب هک دوشیم هدید
 ۱ دنکسا) ۱ دیوشب اهنآ ندادرخشتب قفوممب دا ودبما

 ارد تسیث هیعب دئن اد رگب رب ( هددوخن سد)

 ووشیم عبیاهدجس
 نا درک راک (ناذاک الا)

 :م ناکشیب رنه نونک ات هک
 ]و ( ناب نولدام) نوچمه دلم ر* 7

 وراپچباد(تنسیدامادا) د(نید
 ج اف اب تسا هتشاد میدقت

 رررانس كب «ولوچو رء» )0 ک كس و رع

 انیسناهجب رکیدكدزب و دنم
 ازای هک «رکیب لو داک)

 مس مدح ول وچ وک كسورع»

 عررناک راتسزا یکی اقب اسدوشیم

 ِ ونک ات وهدوب «یددد رب »
 ۳" ۱ زیاوج تفایردب

 ساهتفک (نا زاک ایل ا) .تساهدید رک
 1 رت هتسج رب زا یک (رکیب ل وداک )

 زدن ادخدوب دهاوح ادرف ناک راتس
 .. دنمرنه هشیب رنه ٩

 رب واناد) و (نوسچم زمبج)
 ردنادیت دود ) و( زنیل وک نوج) و

 یندلکیام) و (نیتن وفنوج) د
 ادیب نفیتسا) و (تن وقالب یداه)

 ۵٩ (نیتساجناج) ءرخالاب و
 ارث ردیدوزب دنمرذهو روپشم

 رش(دبشدوخ ردیاهری زج) مانب
 ( كیناز لیداد ) . درک دنهاوخ

 - راک (نسادثرب اد) و هدننک هیت

 دنهاوخ باجلوصحمنیا نادرک
 دوخ رد یاهرب زج) . دوب
 ال در یوکس اتیس تروص
 دوخ ودشدها وخ هببت (سک وذ)

 «سک را هد»نآ یزیمآ كن ر

 1 )3 جا

 !!یلاب رو در > ی ۱«
۳ 

1 

 درام

 حم جو حج حج هو و مصر ی

 هاب یملیف«متسیب نرق
 "وخ هیهن (یلای رد كوخ
 ملبف لاواشفن (دانلآ)
 هوا ایفوس ) مناخو دراد
 "دون دهاوخ افیا ارشلب اقم

 ۳ تب وب رب و و وا و جم جو جی جم

 هچ



 بخرم جو یر روت ی یر

1 ۱ 
۱ ۱ 

۷ ۷ 
۰ / 

/ ۱ 
 ۱ 0 1 ونیز هک ( سوت و تمالع 1 ۳5 9 ۳ 1

 و (ندولابفوس) لثم یناگشیپ رتهداب نیتسب (سوت و ( ۱ زی (دوویلاه كي هدامش یتاج) هب بقلم (ینکاک زمیج) یاة7
 رم لیاقرد ار (« ولاوفاد) مح رت و یزوسلد (فیط) سنج)هب تبسش هدش ناب رهمو فور رها

 و) هکن] سوصوب دشاب یب وخ دید رواب تیم
 ۶ اتسر) ایوک هن اتخبدب یلو اعود سس ارقاف دینکفب یرظنالاب سکع افطل یب

 دیونیم (یزالیق وملیف) هلجم دقنم «؟ روطن ۲ اربذ تسا هدشزیت یسناششوخ . دامن هدهاشم دا هدرک ادیپ یدیدش فالبخا هک هعرب

 ۱ تسا هدمآ رد تبآزا یفرغ زءودت رچ لوصحم رایسب ۱ ۱۲ رتشیب نیازا

 و ی ی کا
 0 ۳ هک رد :ار (ناطیش شا دای )ملی طرشباد ملق یزا (كب َز َّز

 هیبتسک و ف یتاینک د:(بودراچی د) . یتاپک دد اد (ناب )جت و /ٍ زایمک و « دنالیم یر»

 دش دهاوخ ؛دیناسردها وخنای اس لاسدوبن وی . ءراتسا رشلب درک لوف ۳ 7
 س و

 روهشمهتیپ رنه (دنالیم ید)
 تک رشرب هوالع | ربخاهک دنم رنهو
 بلاج رث ادنچ ین اد رک راک اهملیفرد
 مزاع هتفرک هدپعب زین ار هجوت

 دی درک «متسیب نارقسک وف» ین بک
 وب د وتسا نیا تیمها اب ملیف دنچرد ان
 یل وا ,دیامن اعبا ادیمپم یاهشق
 -لسیاوا» یناپمک نیادد سلب

 زا سایتقا هک دراد مان «نازخ

 (دلیفع و رب سی ول) فو رعم لدوا

 نیب دود یولج نونکا و دشابم
 ینامرپف رثا شیدمب ملیف +

 ۰ عاجش ورم

 یدو زب ِ»ک

 تسا

 دوشیم هدیماث

 دی د رک دها وخ هیون

 « كار ی روت رآ » تیثف و

 ریظن  یبملیف شیامنذآ
 ( كيدیب وم ) ۰ (نتسوه دار

 تیف و رم« وترهش ( بید ۰۶ ۱
 یل وط و درو تسدب هماع نع

 دارت اهویدوت ریاسزا هک ۶
 د
 ملیف رد تک رش یا رب و

 تر( یروکو کز هک دسر
تیمددا»

 / ۱وو

 - و رتم» ین اپمکا ریخا گم
 درک توعد وازا رو ۲ لب

 32 رب ی ی

 ی . دنک ابا ه#

 زاژ ونهیل و ادب ک رزب

 زیولا) و (داب ؟تست ی رب كرزب هراتسنیا
 -اربد)و (ناکیادرا

 یدو زب ( ول-رب

 (هدادب تسودتبح« اب | رم)مایف رد هات وک ربح دنچ

 ملیف نیا درک دنهاوخ تکرش دانسا(رلدنچ فج) یاق و

 یئادرگ راک وپوکس امتستروس  یدوژب یناعرپق یاهمله كرزب
۰ 6 6 6 6 6 ۳۰ 

 اب هکدنتاین یهاد نیاژآ رتپب هرغالاب مه ول ابلاتب | ناک راتس

 ءرلتس ( او ومداابلا ) متاخ ؛دن زادنم مادیب اداهدرم اتو شهاوخ

 رد هتس تشپزا اددوخ ناداطقمهریاس تسد هلااشام هک یتابلاتبا

 اهیئایل اتبا هک یتسار !دنکیم هبیک رس ادنایاقآ نالتا ایشو نم داظنا
 وب وب و وبه هه حر جوجه یه یه حج ص هیو یا

 سس

 جم جا

 (تدودان اب د) یسیلکت !ملیفوقب
 شخب کی رم آ رد ( شر دمیلسن )ماثب

 ۳ هب ار مسا اهتنم دید را و
 دنهاوخ ریخت ( یئالطوم راکعانک )

 داد

 زمیج ) و (نلک ال كاموتکب و)قت
 فلاو) دوشملووت ددنام اب (ناد

 زک هری یاهزاب رس) ما (چی رگنام
 درک دنهآ وح یزاب ( هب ریهبمن

 (عاجش دربع «-) ملیف 1

 ووب تست را ) تک رش اب یدورب

 [ زکشیماک ترب ۱د) (دن الیمید)نب انک
 دهاوخ ناب اب (سک وف) یتایمک رد

 ینادرک راک (تاد بیلیف)

 .تشاددهاوخ دپعب ادملبق نيآ

 دیسر

 دوویلاهدنم رثهاشیب رثهود

 ( تیادازرت ) و (لچیم ندررماک)
 ۱د «نبا

 ملیف نب
 < و.رداد ون ك.دآ> یتاپک طسوت

 دید رک دهاوخشخب ناپجرد

 گرزب دونک ۲ (دنالیمید) ء

 لباواومثیف هدیژاب لوقشم نوئکا

 ژو» زی رک و ملیف ید وزب
 دیناسر دنهاوخ ناب اب

 هدقنسپ وت | دین اتسا د هک دش ایم« نا رزخ

 رهن رب (دلیفمورب سیک ول) فو رعم

 هتخون لاس لوون نبرتهب هزیاج
 سک و ف ینایمک دد ملیف نیا  تسا

 دوشم هتخاس



۳ 

 دیابت تب
 هک .تناوت دهاوخ هجا رد

 سیغشت زبن ادملبف كي یاههدول اش

 اب حرطو ناتساد دهوزیمت و
 ج داجبا رددوخ هب وب «یئامتیس

 ین درادازس ات یناههدو) اش
 یعوض وم ره

 « دد رک هیهت ملبف نآ 2 ۱ ۲

 یودزا دب اب هک
 اتههسم و

 كي زا هاوخ وهدش هتخاد رب و هتخاس
 هدب درک سابتفا همانشباءت ابلووت

 یصاخ مرف هب ماجتارسدیاب «دشاب زن درک صاش مرف هب
 ینف جو رشم دنسككي هک دوش هتشون

 «دراد مان ژاپ وک دو دوریم زامشب
 اهدص قیقدجب رشت لماش ملیف كب

 مضد تاریفت و « فلتخم هنحص

 تساههحصنیا دد تب دود

 شوشفءملیف كي ناتساد رک | اما

 رظنب دنن یلیخای «هتسهآ یلبخ ای

 اب ژاپوکد شراکت رد هابتشا دیآ
 .تساهداد یور ویران هلامتحا

 رایسب هدنس و «تسب رانس

 فالخرب هک تسا یرهام

 سو مارد اب تسیلوون
 یلاناوت و وری كب «
 هک درا دجایتحا زی یفاضا

 یرصب » تیلباق زجیزیچ
 تین ناتحاد جرط«نتخاس
 ول اتساهاب عودرمچیع اربذ

 دشدها وخن لی هرت یه[ تبقق وف علف
 (نوب تنوومصت کن ام
 مامق هل یناهلیف . دیآ ددروصم
 لول اپ ون نوب دارد یا بل ورق
 1 ۳ 5 ۴ ره تسمه

 هچرک |؛دن ریگ دودب یل امنی«هتسجرب
 می رلت قاهنچ بار اتس) نکع

 ک

 دنشاب ناوارف یرنهیتح اپ

 تابیرسب یرادک هباپاب اه
 تک رحن ] ردناوتپم هک تساناتساد

 انلسم و ؛ ددوآ دوجوب شینچ و

 زین ملیف كر دد یساسا هلئم تن

 نایرج یداومههب هک تساینک رح
 مشچب ملیف رسا رسرد !هن اج دور شاپ

 میز

 یسموهقم هژاب وک دو وب رانس

 دن رادن < ذغاک یور ملیف » زج
 نب ودت و میظفت یارب تس
 بان هدوشفرص تفد اها

 «هچ .تسا هدشنا فلت,

 ملیف كي زا

 یلمع راک هزادنا نامه

 - یب و رت هداس کزادرلف

 . دوب د-هاوخ رترس درد
 زاغآ ,وگن وکچهب دیاب : اصوصغم

 نیارکا , تشادناوارف هجوت ملیف
 هدشانب و هتخاس حیحصروطب تمسق

 تایعض و وتال احكمکب هصاخ ؛دشاب
 ارهدننیب هجوت هلصاغالب «كيئاما رد
 دب اب نینجمه درک دهاوش بلج دوخب
 همادا هک «شسءب سن اکس هرابرد

 نف لوصا رد ثحب

 ت

 راث [ هیبت هیلوا لعارم

 شوی راد ریژه

 یفارگ وت امنیس

 یرمتسا نان :ابتاربا هوالع
 هب ات دب امی یمملیف دد نویسک ۲ هک

 دسربدوخ 6۱۱۷۵ ۰ جدا د
 تشاد هجوت

 همادا هکشا زا دعب

 رجنم وب رانسناتساد یقطنم

 دید رگ « سک امیالک » كب هب

 ًامتح«نآ لصفالب هلابند رد

 » سک امیالک » كباب دیاب

 اب و « رترثوم و رتگ رزب

 الک . دض » كب الوصا

 چیه دجا و هک « سک ام

 ه وب ی ار_سوسحمریثات

 «د راد یمادآ مت رالومعم و

 ء دد رگ رادب دب
 جیرشت و ناتساد هک ی اهملیف

 ینف تایل زج ان دارفا طسوت نآ
 «دب اییمرب رحت یاهدومژآ ان و هاگ

 هلسلس كار زاده دیئول ولس داو یدررد ربداصت طبض
 یدنب هتسد» تروصب لیدبتات ملیف یاصاهدبا تا رییغت

 . دریتیم ماجنا«یدادربملیف یارب

 ۱ حفص-

 و او رک راک یدب هب

 رو رزم اماقت نیا ۱ ۱۱۶ اما

 4 سا

 ر رک راصتخا ۱ نیا ریس
 رم هزاب ردهمها و ژ رب ۱ او زا

 ر راد و یهنغ
 ز یدیاب ۷ ی 2 ِب

 ورک دا اب ءدننک هیهت ساو , 7 ساوح و

 رک دشاب ى)
 نی اه ن 7 ادب

۷ 

 اپوک دو وب دانس هجوتم

 هوا نوبسک دوری
۱ 

 نام ییال ی , ۱ لیف هعیتف و و
 و یوررو ناوتیم ؛ دش بوخ

 رود : 1 او « داتسرف نآ تسی دانس
 ار ژاب وک د هدننک

 پ ادرکن بت
 ی درا هتفید ار یتهدوااش اهن آ
 ۱ هدنشخ رد بیک رث مامت

 ۱« تسا هدیدرک دا وتسا

 ر لوسا و هب عچار تب رد

 هنوگپپ هک میتفک «امس ملیف یدایم

 ارم هدش یساکع یاهداون یداست
 ,مورکتدحو داجیا دن اوتیم «مهذا
 قئوم«یت دن ذ - هبش» كي هضرعهب

 تبلایمهافت نتنایاب لاح , دوش
 ار ؛ مومیدم نیا یکینک" لوبصاهب
 لنگ یساسا هلحرم نیدنچزا مین |وتیم

 مرف ردو هدرک دوبع اهن زا دیاپ
 مبلک دای + ددرک رهاظدوخ یلصا

 زا تتدابع هلحرم نبل وا
 دوجوب هدننک هیهت زذمددهک یلااههدب |

 ادوشیمهدپلا زب میل وکب رشپب ای وهدمآ

 هاژور یداع تادهاشمزایرایسب

 رگنردادیلهدیا هفطن تسا نیم

 دد هدیآ نپا اما  دداذکب وا

 ؛هاوخ ملیف هب لیدبت ین دوص
 ۰ )نقاب شد ربالاهاک هک هدش

 «دد رگ تباده
 ۳ نیا شدورپ لاح

 ؛وطنب  كفاکیور دد نآ

 ۲ شداوح مامت و. هنفاپ میظنت

 دا رفا

 ؟دیداتس»قاختعان ۰ دشاب لماش

 هک و رکن

 1] تایلاکمو ٩ تاشو ۰

 یاه-د نادروحیب و« هبفاپ
 قافتا و هژ داح 4

 هیاربیو یک دو
 , یظلدد تساراجات
 | هفالعووهجوت هک
 ثیاکحلوط رد یتسب اب



 هور« مد 1
 مهم يا لر تا قیقد

 تسا <اپ وک دو یدمب 1 ۵در

 هلحرمذا دوبعزا نم

 جرج تآ نباذایناث یدئب هتسد كر
 ی

 : وب دوتسا حاللطصاب اید ؛لحم هب و3 3 یلاه هنوز ۱[ لا و حیحص بیت رت هب هجوف نودب لب
 دوشیم یداد ربملیف «دوکد كيرپ
 تسانکمالثم, دنک عمج اج كيرر
 دد ۱۰9۸09۹۰۱ یاه هی
 لیلدب « ددرک یدادربلیفژور ی
 «روک د اب لصمكي رد یکمه هکنآ
 .دنفایم نالنا ح

 «رفن ود اضرف ؛ میل زب یلاثم
 «زارمشرد یرگیدد نا رهتدد یکی
 رد كيره ذا یب وانثم یاهباذرل میها وضیم دنتسهینفلت همل اکملونم
 روصت ای[. میهد ناشن وکنلک مثوم
 ردنیب دود « ابت رم دیاب هک دینکبب
 دمآ وتف دزا ریش ونآ رهت نب "تسد
 رسرداد ها وشل دیاه هلحص ۰ هدرک
 رد یک اههنحص نینچهک تفک دیهاوغ 1 ۱!مینک یدادربملیف شیرغ عیجسوا
 نارهط و زاریشرد اعقاو « ملبل
 (وئالب) زا یا هشوک دد نود نیا تكي ره هکلب ۰ دوشین یدادربلا

 را رف وب دوتسا یرادرپیلیا لس ۳
 زاب اب مه تروصنیارد دن فک
 و اهن رم هک تسا ی

 1 ر هشرگب دم هظعل و ۰ هشوک كيب فا

 هر رد هک د رک دیهاوخ ِ
 27 یاههنعص الثم ۰ ین

 ۷ . یاههنحصد
 یراد ربیلیف یرگید 2
 تسد كيپ هداومه اد۴ 33 او بیت رآ نيب ۰ ۳ رک

 نر هنسد 2 متاد رو هک اههنحص یول
 ۲ ابن می
 ۱ ناو رک راک کس

 ؛ تسا جایتحا

 آ قباطمالمع هکیژاپ وک
 هدوم یزاسملیفره یارب دشاب عیسورایسب یوتالپو

 - دوب دهاوخن هدافتسا
 هتسد نیاهک تسین حیضوتب تجاح

 یداد ربملیف راک لیهست روظنسب یدئب

 یماگنه ۰ یداصتقا تاهپجزا زد و

 (ژاب وک د)نب ودت راک هک دی آ یم لمعب

 یلاهن میظنت نیا دشاب هدیسر نایابب

 رد هک ملیف یعونصم لاحن.« رد و
 حالطصاب دوشیم رعاظ ذفاک یود
 کوهااوو کام . ییلکنا

 ما < یدادریملیف یویدانس و ای
 .د راد

 هیهت «كيد و زیپا» هقبرط نیا
 یکی اکم هلح رم كي دا وا رراک « ملیف

 یاههنحص طبضزا ترابع هک دنکیم

 زایغ رب هک تسا یرامشیب كچوک
 دیاشیخ رب و « هیناثدنچیا رب اهنآ

 دنماجن ایم لوطب ۰ هقیقدود یکیات
 نوپک آهن وکچپه : هلحرم نیارد
 دوج وب لی وط و نای رجیا داد موادم
 یاههنعصنیا اربذ « دمآ دها وغت

 رکیدکیب یکتسباد یاداد هاتوک

 هک تسا تلع نیمهب دنتسپ

 یماگنه یرت ات ناگشیپ رنه

 یزاب نب رودیولج رد هک

 دنبابیمرد یب وخب دننکیم
 دناهداذ تسد زا یزیچ هک

 و تصرف زا ترابع نآ و
 یا رب دیاب ۲ تسا یتیعق وم

 مسحت هک ی رتک | راک « نتخاس»

 « دنک دمآ شیپ دنهد یه
 تاریثأت داجیا زا ترابع

 ۰۷ هحفص

 هذج) |میظع یاب اقا رج مزلتسمن

 4۲ تسا كيتاما رد دیا زتم
 هحف رگ اهن آ تسد زااج نیا رد
 ضقفایل زا ترابع « دوشیم
 دنناوتب یآ ردهک تسا یقیرط
 و موادم تمهسق كي رد
 نویسک ۲ زا هدش هعلاطم
 دنیامن یرگ هولج بولطم

 یاههتسصرددن زاچ ان ض وع دد

 دهاوخ موهفمنودب ناشیارب الاتحا هک دننک )اب _يلازجم و كچوک
 و ملیف یایئدپ دوروژآسپ «رت ات هشیپ شه كي هک لمتحی نیارب اب. دوب
 شجاودژاو یسورع هنحص دیابهک ووشهجوتمیتفکش تیاهناب « امنیم
 اب یرگپد هتحصرد هکن ] ژا لبقاد
 یزاب؛ دد رک انشآ دوخ هدنی آ رسمه
 1۱ دی امن

 دش هثسناد تاحیضوت نیا اب

 ناوتب رگا ایو «ءزج هرج» لع هكي ابلیس ملیف نویمک ودو رپ هک
 موادت نیا «هداب « «داپ» : تفک
 یارب هک ی سیاس و ناود
 یمدوجوب ژایوکد رد دوخ هژوس
 «هجیتلل اب ۰ دشدهآوخ دوب ان ووسم یلکب یداد ربملیق مقومرد+ دی رو[
 نتشاد ظوفحم دادعتسا دی اب راچان
 حرط موادت زا یحشاو رومت
 كچ کی اههکت )ایراد ربملیف تدء لوطرو؛ رفمردارووخ رثا ناتساد
 دیهد شرو رب نتشب وخدد « ملیف

 راک ع ورشیارب هدامآ ات دی امیپ یم ملیف كب هک اد يلحا رماجتی ارد

 وااددجم داصتغاب هدش یراد ربمایف
 مین اردکیم رظل

 ٩ - وب دانس -۲ هنیا ۳ -

 هتسصیلسع یدنب هتسد- ژاپ وکد
 یداد ربملیف و؛ راتس؛ام لوقب ای ۳

 مزات ءدن اس هتکن كباماو
 شراگن هکنبادالبق « امنیسملیف دا
 هدنک زاغآ اردوخ لوصحم ژاب وکد
 سالخ .دش یدایسب ریگن ابپ رک هک تسددان رکف كي رشزااردوخ دی اب
 هکت سیا زا تدابع نآ و ۰ دنک
 ؛ ژاپ وک دشراکن فیلکت دنیوگیم
 نیلاوق و.هدوب ید دصرددصلمع كي
 مومه راک هوسا رب یشب دال وب وصخشء
 واهفاب یروشت زا یضعب « . دنکیم یئامرفکح ژاپوک د ناک هنسیون
 تا رکب نولک ات اسنیسینف نادوب اب
 هژاب وک دنب ودتءژب ون رط> هداب دد

 دناهتشول و هش
 تساوخ و لیمقب اطهدی اب ای وک د هک هکت سا نیا دد تیعقاو اما

 هجوتاب و( دریکیمهدهمب وایاجب اد راکنب !هکبسک اب و) ناد رگ داک س خش
 تب وودحم و طبارش « تان اکسا هب
 نبودن ۰ تسح وا راک رد هکیلاح
 هتسدتاج ایتحا هب دی اب ژاب وک د ددرگ
 یاب وک ددب وگ با وج ملبف هدننک هیهت
 لاقئا رج حانحم ۰ نآ قن الطملمعهک
 لب اق غیرت ام وک دیاهلیف «دن زا كچ وک دحا و كي یا رب دشاب های زیلیخ تمسواب یک وتالب و هثجلامیظع یاه
 + سکه رب . دوب دهاوخ هدافتسا
 نویسک و دو رپ یا رب هکنیل ژ ور
 جراضم و هدمآ دوچ وب یقامنیس رت | كي
 رو- تفرگدهاوفن رارق دوویلاه یناپیک كي .لوبق هدوم ۰ هدش هدز نیست ناموت دا زهیاپ تسیب هب نآ
 شراگت كينکت : هلمجكي

 هب طقفنآ یگن وگچ و«تسا فلتخم روصیا راد ژاپوک
 یگتسب وا راک تاناکماو طبا رش وه دننک نبود صخ
 . ۵ راد

ِ 
۲ 

 هحادا یا رب هک قوم نیا رد
 و مشابیمنابل آ دوشک مّزاع لیصحت
 ماد مرتسمناتسود و ماوقا هیلک تدایزب قفوص تقو قیض تلعب
 ,تمالسهو ون یطق احا دخ هلوس ونیدب
 هت وادخ زا اد یکمه ثدامس و
 , مداتساوغ

 هکدا رآ شوایس

۱۳ 



 ید سرود

 -هژا وآ وهراتس(یدسبرود)

 ناونع هک اد دوویلاه ریپخ ناوخ
 نونکاو دراد مامتیس ملاعلبلبو

 -دد داپب» ملیفرد ادوا دنا
 هدهاشم | الپ یاشیس رد مسیراپ

 ۱۹۲ لاص لیدوآ موسرد دینک

 یاب وباهوا م یتاتسنیس > رد

 شمات اهتقوت ] ودرادک دوج و هصرعب

 (سیدود) دوب (فوپلیاک س رود)
 ساق دتشاددعق یک دوک ناوقنع زا

 هک یدایز ًةقالعو نشعیورو دوش

 رتشب لاسهدزاود تشاد هتشدنی اب

 نیل وایارب هک تشذگببت شنسزا
 صقد < وک رام و هتاخشهت رد راب

 قبوشت دروم و درک ارجا یبلاج
 نیاذادعب (سیدود) تف رک دارق

 تخادرپ زاو۲ نتفرکارقب نابرج

 ذاوآ نی رمتیلاوتم ءام عبرقو

 دانک و دیسوب الناکادیقرد دوت

 هک دوب تاقوا نیمهدد ! تشاذگ

 یدذورزا دمزود > زاوآ هعطق

 یادصو رس ویاهوا یویداد رد

 زا یکی و تخاد-نا هارب یدایز

 !پاد ین داب) هک ناک دنهدشیامت

 شی وخرایس ةهتسدب اروا تشادمات

 «سیدود» داهتشا هرود و درو

 «سیدودو دید رگ زاغآ بیت رتنیدب

 قافتاب ناک دنهدشی امن ةتسدنیارد

 كني داودرف»د و «یبذارک بابو
 لاع طاق رثک ارد یبلاج تاشپ امت
 تسک یدایز تربشد دولت اارجا
 قشعدملیفرد ۱٩ ۸لاسدد .درک

 دومنیزاب <عفترم یاهایرد یور
 ثعاب ملیف نیا نایاش لابقتساو
 «رندا ونآردا رب »ین اپنک هک دیدرگ

 دنعلم<سی دود» اب ینالوطدادرارق

 یممموهجوت بلاج یاهملیف . دژاس
 میاه ایودرد اروت نم » نوچمه

 و < هدن رب میت > و بدید مهاوخ

 ناونب ادوا «یباتپم کی رد»
 نایناهجب ینتشادتسود هراتس كي
 تب

 یاپملیف < ید سیددود» زا

 «تبمورتیاون دو <یددورب تو
 رد اد «تنیوپ تسد یارجام» و

 هس زیت یدوژب و دیاهدید نارهت

 یکی دیددیهاوخ واژا بلاج ملیف
 هک دشابیم «نیج یتیمالاکد> ملیف
 یاهنیسدد «هرابشن ۲ كرتخدو ماناپ

 "یاتودودویندیهاوخ هدهاشم اژالپ
 نفل ۳

 بسی
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 رسک دیامایسرد «لد هدن دو رکید
 دد < نک مک رتایرادب متسودو و

 <«سیدود» . .دشاببم نآ ربا یاملیس

 تساهدرک حا ودزا رابهس نونک ات

 و دوب (نددوج لآ) اب لوا ٌهبترم

 هک (ددلیاو جدوج) اب مود هبترم

 .دید رک قالطب رجنم ۱۹  هلاسرد
 (رچلءیت رام) اب یو ۱۹ ۵۱ لاسدد

 دوبن جا ودزا یهوکشاب مسا رمیط

 و دن ربیم رسب رگیدکی اب زونه هک

 هقالعو دع زین مهب تین اقافتا

 ادئهدبه ناشن یدبدش

 ملیف هکنیازا دعب (سیرود)
 رن داو یتاپمک رد اد ( لد هدن ژز )

 رادب متسود) ملیفرد دیناسد مامتاپ

 شزرا اب لوصحم:( نک مک رت ای
 تراچم ودومن تک رشو رتمیوی دوتسا

 كيت اماردیاهشق داقی اردارشیوخ
 دال ) :دناتب توی الناک

 شقن یافیا یارب اد دا (كاکچیه

 یدرم)ملیف رد (تزاوتسا زمبج)لب اقم
 درک باغتنا ( تسن ادیم دایز هک

 اهتیقفومنپ رتکدزب هب (سیدود) و

 (یلدژ)مادد ملیف زین اریخا دیسر
 ههاهدنچنیارد هک هدین اسدنای اپ ار

 هتخادنا هارب یا هزا یافوف
 ۱ تسا

 ۱ راپرحراهب ۱

 1 هحفص

 سس

 ًةصاقرو هشیپ رثغ ( رکل وب ید)

 نا رهق» نآوئعهک یودورب فو رعم
 نوثکا ودراد ادعدوویلاهسلاو

 درد داپب > مایفدد اروا دیناوتیم

 دیک امن هظحالما زالپ یامنیس رد <سب راپ

 درد ۱۹۰۵ لاس هیوئاژ مهد رد

 ناهجب مشچ ستسوچاسام«نوتسوبو
 مامتلاس ۰ نونکا ُنیااشام ودوشک

 !دراد

 یطرفمهقالع یک دوک رد (ید)
 یماداملصا نیاید ر«تشادسقر هب

 لیصدتب «نوتسوب» ٌةسردم ردهک
 شیوخ تغآ رف تاق وا تشادلافتشا

 اصوصخ ابصتدنب رمت فرع ار

 تاشی امن ددابلاغو دومنیمسلاو

 تداپم ایاراهصاقر لر هسردم

 ای رسج نیمه !درکیم افیا یدایز

 سالک هباروا شتر دلا وهک دش بیس

 ( ید ) و دنتسرفب نیارب وا سقر

 دود تیقفوماب یدوزب ولوچوک
 .تفرک ارفارن

 ردیو صتر#دودمامتاذا سپ

 اب فورعم یاههناخاشامت زا یکی

 مادختسا هتفهردیفازک اتبست قوقح

 اوخزا وآ وصقرطةف شراک ودب درک

 نیمهرد «یشوخ یایت د»سیپ .دوب
 نانچن ۲ ودمآ نس یددرب تاقوا

 م

 رگلوب ید

 ررب ژ ور لنچ هک دشعقا و هجوت ددوه
 زاب ایخ ردد وب

 ۹ اب شن ادئمقالع تسد

 ۳ افق ود !دراذگب ۲

 زی رژرانک ردو و«تیادحدوجیما
 ست (ی») هدنب ] ترهش و تیقف ومب

 رفاتت نیدقنمزآ یکی .دوزفا شیب زا

 ( رتیپ وژ_دانک دد»سیپ سوصخرد
 رناوخ زاوآ رگا وب ید» تشو یو

 یرادنسا اب ةشیب رنه هکلب تسین ساقو
 <«ادشابیم

 رثه هجوتمد و ویل اهدمب _یتدم
 و دن دشراکب تسدنالالد ودی د رک وا
 وراو تاولص ومالساب (یر)هجیتن رد
 شمپمل دیتا ادید رک دوویلاه

 ووب « ریبک دلیفکی ز ریظن یب ملیف رد

 رازاس ۱۰۳۰ لاسرد ملیف نیا و
 رکذلا قوف ملیف دد (ید) دمآ

 كل اذهدومن یبم افیا یکچوک شقن
 ۳ یاب یایفتوم
 اهناب ز رس رب زینیو مان هک دش تعاپ
 | دتفی

 هکیل اهملیف نی رتیلاج زایکی
 هدومن یداب امنیس دد نونک ات یو

 دشابیم «درمزرهشرگ وداجو تسا

 تسغن شقن (دنل داگ یدوج) هک

 نادچاش امت زا یکی تشادهدهمب ارت ۲

 اعقا وی ر» تفک ملیف نب | ندی د ژادعب

 د هدرک یزاب باج ملبف نیا دد

 درف ) یاج یدو زب تسین دیس چیه
 ۱۹۵۳ لاس دد «دریکباد ( رتسآ

 لب ددآدملیفردادوا را راو یتارمک

 ژبل ملیف نیا .دادتک رش «سب داب رد

 کد ) رطاخب ناپج كل اعم رثک ارد

 .دیدرگ رب ورلابقتسا اب (رگلوب

 ین دشا شومآ رف یاملیف زا رکی دیکتی

 ۲۲ <!تساجک ی لراچویوباج و

 دوخطسوت البق هک لیف نیا . دراد

 رد رد(ید)
 ذوب هدشهد راذگ شی امن شضرعمب

 رحق را داو یناپمک یاسورهجوت

 -نبلآ )و وادوخ تک رش ابد تفرک

 سس داذاه و هیهت ( ریلكام

 1 اد |بنسراکنونکا ( کلوب
 رم اهیلیف رد وهد راذک

 ۳1۹ ۳ تیام و نادنمتالع

 تساج" یل داچ» یدمک ملیق هک

 و >:دنسرب یم هوخ ذادن |هدید

 «؛تساجک



 هزورید هچب

 . كيردورب یدیلاه یدوج : لوا نانکی زاب
 ندلوه مایلیو - دروفارک

 .ایبملک یناپمک لوصحمرک اک جرج : نادرآ راک

 . اکیرمآ
 راکتیا رد یگچب ژا . دشابیم هدابنهآ رک هلماعم كي یراه

 هتفررگ داب اد یدزد هارژاب لغد و بلقتم یاهمدآ تسدری زو هدش هارزپ
 . تسا

 ابزونهو تساهدش دزمانیلیب مانب یرتخداب هک تسا لاس <
 وازا و هتفای واب یاهنایشثحو طلستضوءرد تسا هدرکت یسورعوا
 هکتیااب رتخد نیا - دنکیم هدافتسا دوخیب ۶7 یاهدنس یاضما یارب

 قلعتم . تسین عامتجا نیاب قلعتمیل و دربیمرسب یاهدنز عامتجارد
 , تسا هژورید هچب تقیقح ددو دشابیم زورید لنت هب

 - یگدول و تاکرحو دشابیممهف نودیو كنک یرکف ظاحلزا
 . دوشیم هدنخو باجعا تعاب شیاه

 كمکب اد عورشم ریغ هلمامم كي هک دی ایم ننکتشا وهب یراه
 یناوج واگن همان زور هک لپوا هادرسرد .دهد ماجنا اهروت اتسزا یضعب
 یایب میلعت و دبایم هاروا یصوصخ یکدن زب لپنیا دریکیم هارق تسا
 یراه یارب اد مضو هکسنآ ضوع یلیب میلعت یلو دریکیم هدپعب اد
 و دسانشیم اردوخ یتقو یلیب . دهدیم نایرجوا هیلعرب دزاس دعاس
 قلمتیداه« دن اوتیمن رکیددرربیمیب شن ادوملعو دوخین اسنا شزداب
 ۰ , ۰ دشاب هتشاد

 یتقد اکیرمآ یرتآت فورعم هدنسيون < نین راک نسداک »
 - رد اهتدمز| سپو دشورب ور یدایسب تیقفوم اب تشون اررثا نیا
 - ددهک تشاد ادزابتما نیا وارثا , دوب هنحص یورب «یدددر»

 كيک و هنارعاش یاه هبثج یواح دوب زیمآ داقتنا راپسب هک لاحنیع
 . دوب زيل

 زرط هس هدنیامن رت میس موهفع كبرد دوخ ناتسادرد ید
 و بامروت اتکید ؛ هداتفا فقع رکذت زرط ك. . دهدیم ناشا اررکا

 -دوزیاهمکاح نینچریسا ابلاغ هک كنک و هدرب رکفتزرط كيد مکاح
 مدرمزا هتسد نآ لبس - راکت همانزور رتک اراک . دن وشیم یل

 . دننکیم موکحم !ریلاهمتسیس نینچ هک تسا نیبنثد)
 روتانس كي دن وشیم هئارا یرگید یاهرتک اراک ناتساددد

 . یا نارسیکبادزم و نیمدعتسم و نویز و ءدارالا فیض

 نا نادرگ راک «رکاکجرجو .دمآ رد ملی ی دوخ یاه تیقفوم لابندب لویمم قباطم «هزوریدهچب»سیپ

 بوم ای ار

 دشاببم «زاک

 وداد یدابز هقالع ۰ ملیف هی یا رب یرتآت یاهسیب هبرکاک
 ۱ وا شزرا ز [ زا یدادقمو
 یتاهنتهب میف نیادد رکاک
 رداپت] هوس اینات . دشاب ش تكولاید یاراد الوا هک یئاهسیب
 نامزرظن زاودنک هدافتسا دو ملیف دد یرتشیب راتفک زا تسا هیق 31 2 نادنک داک)ریز.  دشابیءرتلکشم ؛ دبای نایرج ی ۰ 3 نامژ و ناکع

 اپلیف نب | زا هن ومن كب دشاب رثد ودحم یئامتیس یاهنوپکاو ناکمو : ۱ او ناکم
 راک رظن زا « ۱. دوب هدش هتخاس یداتسا یاهتنمروهک وب ترربدنمرثه رلیاو مایلیو را ۱ یرتنالک > ملیف
 دهابیم ینادرک

 جرج رنه هدشهیهت اهصب

 نینچ نددوآ دد ملیفهب . دوشب

 یدح نینچ ود مه ملیف نب

 لغو كنگ رتخد «یلی» لدرد ملیف نیادد < یدیلاه یدوج»
 یدابز دادقنب ار نارگید یژاب و دداد یملاج تیابثیب یزاب مضو
 سرتنک |ملیفدد یزاب زا لبقیدیلاه یدوج . دهدیم ما
 شیاپ«یودوربودد هژوریدهچب سیب رد تااج یژابابو هدوب رتاأت
 یماکی رما دنمرثه نانکیزاب زایکی كنيا یدیلاه . دش زاب امنیس هب
 یذیلاه . دداد یدابز ترابم اهشقت نینچ یافیا رد صوصخب ودشاب
 ناونب و دشراکسا هزیاج ذخاب قفوم ۰ لاسرد مایف نیا رد
 , دشهتخانش یدنک نکب اب نی رتهب

 یزاب هیابه ینذاب «یراهدلددد «ددوفارک كيددورب >
 ملیف نیا «ددوفارک ودراد «ءاش نادرم مامتو هجوت بلاج ملیف زد
 هزورید هچب ملیف هیهن زا لبق لاکی ینممع ۹ لاسرد اد یا
 ندلوه مایلبو تشک شبیصن راکسا هزیاج لاس نامه ردو درک یژاپ
 ورادهدپمب !رراکت همان زور«لب» لد مایف نیادد زین تردقاب رو 0۳

 .تفردهاوخرامشب لاسمایاهملیف نی رتهب ذایکی < هذورید هچب

 واتس (نب رک نبج) و راک هزاتهشیب رثه(( ددان حروج)

 رد (ضیطل سنج میمصت )لاکی زوم اجملیف زا یاهنحصهیپت

 نیا !هندرک لدب ودر كلتم رگب دکی اب انقبقح لاسروین وب

 ۱ . !دیسزیگ زییب هب هک ت فابهمادا ردقن آ اهن
 بن لصا زا داهتسقن 3



 داوگ رژب دبی درسهک روط نامه
 دن دوم رف هحفصنیاحاتتفا ودب رد ام

 یمس هحفص نیا بلاطم هیهئرد
 رطخ رطاخاتدش لدذبم ناوارف

 نان آلفاحمو نادنم رثهژا كجح

 ودرد اصوصخم . ددرگن هدزرآ

 هجوتمالماک ار ملق شن هتشذگ هرابش

 هلجم نیاناک دتسی ون وربب درسا ریدم

 نیا باطم داکزاغآ رد ات میدوبت

 .دداذگن یق اب یتب اکش و هلگ یاج هحفص

 ددوب زم هدامشددزاشتنا اب هچرک

 (تایوتحم)(نایرظان نیش) لوقب

 ناکدنسبون هک دیدرک تعاب اهن

 ددعتم تاعفدب ( كن رف رپش ) هحفص زیچان هدننک هیبت هب هلجم

تافالتخا هرخالاب بوخ یل ودن دوم رف (فطل )داپظا
 دوشیم ار یلغاد 

 زا هحفص نیارد اد هک یناسک روجن رلدو دون مفد یوحن كيی

 . ددوآ تسدب « تسا هدش هدرب مان اهن

 مدق هک دش هتف رگ میصعت هدابش نیازا ۱

 هناعاشو هداهن یرت عیسد دداکب

 هکنیابملع اب "میورب نآ ونیاكنچب

 هداپن فکب اردوخ ناج هارد نیارد

 میهاوخ هجاومیشحوم تارطخ ابو ۲

 تالکشمزا میاهتف رک میت امیل وادش "

 ۱ نی
 نادیواج (!رنه) خیداترداد دوخ مان و هدرک ادن ( ۲ رنه ) راغتف!

 . میزاس
 تالجمنایمدد ژود (دم) قبط مهیت امنیسهحفص كي ندرک رب 7

 ددوخیم مشچب یبلاطم تاحفصنیارد یهاک . تسا هدرک ادیب جاود

 -راشتن الا ریثک زا یکیالثم .دراد تهابشرغسنو یخوشهب رتشیب هک

 هنهرب هببن نذ سکع دنچ زا هدافتسا ای تختب اب یگتفه تالجم نیر

 ناونعب اررطس دنچنیا هدیشک تحژ نیضددو هدومن رپ اددوخ هحفص

 : دن |هدرک هفاضا روب زمرب واصتب ؛تاحضاو حیضوت

 - هبذاجزا تبحص هکیزود زا )

 -زودتسا هدمآ نایمب ناگ راتس یسنج

 «فی رظو مادن |شوخناگشیب رته رب
 دابتخادد اددوخ نایرههمین یابن

 رپب و هنوک ره ات دن داذگیم ناساکح
 سکع اسبنآ زا دنشاب لیام هک لکت

 لاکشاب زوررهربن اهسکهن
 رسآ رسد یلامنیس تالج

 بتسدمد رمنایمو دب اب یمراشتت |ن

 . ددرک یم تسدپ
 ناشی اهملیفذا لابقتساو ناگ داتس تیبوبحمرب هکنیارب هو

 نایخاصو ناداکن ربخو ناساکع بیصن زین یتفنه تور
 ۵ 0 انفاو ۳۹

 رپ هاددد اد نیریش ناجو هدیسا رهن

 باوخ ردناشیا ربغمهک دوش شرع

 هدشهتشون داقتن اب مجار

 1 یاتک ۰ ميداذگب مپیود ۳ راردورراصنونک ات طیلب شورف

  یاراد هک دمآ دهاوخ تسدب

 ۱۷ مدت ره هک تیم اهنوا اف هلسلس
 سا هدش هتشون یلبق نوت اقصقن ودر

 رنشادرطاخب رکا « یداب
 و مضو ین وناقشیپ یدنچ دیشاب
 هل طلب هکنیارب یتبم
 لب عورش زا لبق تعاس كي
 زعازاسپ نا دادی رخو هدش هتخورف
 , دنوش نلاسدراو امیقتسم طیلپ
 راک یاهودرا دایپ ادناسن |نون اقنیا
 ۱ وزادن ایم یربیس رد یرابخا

 رمانیا ماجنایارب یتالیکشت و دن دمآ رب نپ وک هیهت ددصرداهامنیسدعب

 موطوم « مدرم لابقتسا مدع تلمب راک لیاوا نامهرد هکدمآدوجوب

 لماعوهد رک هزدابمب عورش هایسداژاب اب زین یتدم دش یفتنهزین نبوک
 اینیسهشیک یعرف تابعش ارنآدشیم نمضزد هک اد اهامذیس دوخشورف

 ... دنتشاد دانک رب راکزا «تشاد بوسعناه

 تشحو یاهموت امیتل واو ناوارف یادصورساب یتدمژادعب ...
 دشعونمم بسانمان یاهملیفب لاس هدزن اشزا رتمک لافطا دورو زیکن |

 شوک و مشچ هک دن ورب دنتسناوتیم یئاهملیف یاشامتب لافطا طقف و

 باغتن از رظنفرص « ددرگن نالخا دافتعاب ؛هدرکن زاب اد اهن آهتسب
  لماشنزن اق دوخالصا « دن دوب دازآ لافطا یاشامت یا رب هک یل اهملیف

 ۱ دادفا یشومارف هتوبب و دیدرک نامز رورم

 ۱ یجراخ یماسا شیوعت ۰ اهامنیس یدنب میسفت ۰

 ۱ رادوب و یموم» تاع فالخ یاههنعص روسناس

 تسا یتاماقءای ماقمهن امشمشم لامعا زا همه اپنیا

 ؛ دوخراشرس شوه اب و هتفرک یاج اهالاب نآهک
 رودص اب و هدومرف داشرا اد نیمز یور ناک دنب

 كي شیاسآ و هافد لیاسو اجرباپ و دیفم نیناوق
 ناشهیاس ادخ ۱ دن رو آ یم مهارف ادهراچیب تشم

 ۱ دنگن مکاد

 «راکهاشو رصع یاههمان زورزا یکی یئامنیسهحفص مه زاب

 ملیفشیامن هب مجادروب زم هحفصهدنسب ون هکن] حیضوت تساهدروآ رابپ
 همانزورراگب ربخ هک دن |هدادرک دن رت ات و امنیس ناک دنیون نمجن ارد

 1 دتالمج نی | طقف هدشن ناش ریگتسدیزیچ (!ناب دازان )یاق 7 قطن زا ناشی |
 . ایماعتاحالطصا-قطا هابتشا-تا ررکمرا رکت:دن |هتشادرب تشاددای

 .یسدافناب زروتسد طالفا

 مرتحمهدنسب ون تمدخدی اب

 اد (نایرظان) ودنا هتشادف رشت
 هیقب و هتشاد رب تشاددای ناب راذان

 .. نآ لا دب مهاربلاطم

۱ 



 ال 3 :تفلو وووس مت شناهد زا ادتادن
 ومدز یرود هنتهآ نم درب

 وتو ۱ ها مداتبا یا هشوگب ار چپ
 ی ۱ فحیلیخ و

 اشاهنایتو , هتخوس باتف ]زا یهاگن ۳ شش دروص,ب شنامشچ : مدرا بارد
 ودو نم یگدنذ لباو ی ی تبابث ردوا راک یتخ- و تیدج

 دنک 4

 د

 مهارف ار مرتکچوک دار ها 1
 لاس تشه هکیماکنم مردپ

 - نامهزا دوب هدرم مج
 مددامشودب لزنم هدادا راب رز
 متفدیم نم نونکایلو دوب ک

 مد وایب تسدب یلوب مدوح مادن اب
 -مهو یلابیز هقباسرد مساعب .ممياب هدهعب ادجداخمزایا هشوو

 یا رب هشيپ رثهباعتن | هقب اس ی

 ابا !منک تک رش اپملیفرد ین
 مه داد دش مهاوخژدریبهژرای نیا دد هک متفیم مددامب نانبطا
 انمض و درکیم دزدآارم تبقنوم
 هجو چیپب مدشن قفومرکا تفکبب
 مدرکیم رکف هکیتق و ...موشن شوبام
 ای دش مهاوخ بلاغ ابقدرب ایآهک
 مایا دایب و مدشیم یتلاحراچد ! هن
 مدیدیمو مداتفایم هتشذگ تقشمرپ
 7 تیل وفط نارود نامه زا
 تسی ابیمهک دوب نمدد شهاوخنیا
 مدوخ یارب و مسرب یلاجب یاس
 | رو

 هدشلیکشت هقباسم هک ن ونکا
 یاهتساوخ زا یتمست هک مدیدیم درب
 زیچجيه و تسا ققعت فرشدد نم
 ؛ددرک نآ یا رجاذاعنام دن اوت یمل
 رارصا دوجد اب .., «یمیج» ی
 هقباسم یارب ۳ مردام دایز
 , مدرواین نوریب_(دوب هد رک هببت
 هچرک دئرب هب ار آ یمیج متسا رغم
 درب نم لیمنیا كلاس ًادیدشد 1
 یتیمها می رب 3 شاد مهامیارب وا تالاعم ًادبا یلد

 را ار «یمیج» ن
 منک جا ودزا رااسب متسا خیس
 ط رس یعئام نا کیف
 ز ادیما نیا

 0 چی جو جو جعم
 یراشفا ریگناهج : همجرت

۹ 

 ؛ دفگن یزیچ اهنت هت یل و دن زب دنخیل
 رود و دنادزک رب ادشیود هکلب
 , دش

 مدوخناطاب تسار کی اجنآ زا
 مددوآ ندرب هتهآارسابل و متفد
 «مدوب هدشین ابصعیک دن | هکیلا>رد و
 «یسیجدارچ هوا : متفک مدوخ اب
 هچ ات راک نیا هک مپفب دهاوغیمن

 رگا . تسیزورظ نم یارب دح

 هاجنپ و تسود ۱ مدربیم !دهقباسم
 مهیت رفاسم هوالمب و متفرگیم دن وپ
 .مد رکتیمیل عن باضتن | تهج ندنل هب

 تسدب ار مدوخو متسب ار من امشچ
 هک اجک ره شدوخاب ات مدرب-لایخ
 نآ رد . درب داوخ یم

 هقباسهک مدید نردش یاب ود
 یتاوارف لوپ هلاوحو ماهدرب ار

 ما هدب رخ یدی دج هن اخمواد تسدردا

 ۳۳۳۳۲ تم
ِ 

 ِر 0 ود وردام هافد ل ها ءاقز لقاسوف
 ها نیا یلو ماهدومن هیچ ۱ ماهد 7
 شکت لوط هظحل دنچزا شی
 وراک دژ یدای رف هک «یمیج» یادص
 ملاع نآذا ارم ؛ تسا رضاح ران
 تخادن |<یمیجودایب و درو آنورب
 نتالیابت تهج زا هکدوب یمدآ وا
 تشادتوافت نامسآ اننیمززا نماب
 رابتخا رد یا هعرزم تساوغیم وا
 دارما ت 7 دم]رد اب و دشاب هتشاد
 ندرک رتشب رد هتسویپ و دنک اعم
 هراب رد ابل اف ودنک ششوک نآ ل وصحم
 تفکیم نمب شفده نیا

 منادیم یبوخب نم + وراک-
 ۳ غاب لصاح هک ملکی دیاب هچ هک

 و دوش رتبوغ مو رتشی ماهعرزم
 یسکر ه رظن بلج مياهدروآ رف
 دوش یلمع می اه هشقن رک دی امش اد
 مهاوخیرادب رخ یرگید یاهنیمز
 و تشک تیلباقو دوبهب ددو درک
 و دیشوکم هاوخ نآعرز

 9 و عاهدهباععلا هدیپ رته نیتعف . تاون نمک مک رواب . متسلاوتیمل
 , ماهدمآ قلاف ابفر راهثبهور رب

 ۱۱ هحفص

 لاعاب هک اههدیآ عون نی
 اق قرفنم ی وخب نمو تشادیشح

 یسچ 1 ۳۵ هد سا
 رع«تساوخ ودن | وتیمن
 و
 < یجد یک رب عتوم میدوب
 هکن یاهخوگ ار شنیشام

 و مراد تسود ارت نم ار
 ۱ ملک اودزا وتاب مهاوخیم

 ۱ هک

 لوق ودپشار

 هتفرامنیسب قافتاب هک

 و تشاد

 یلد
 یعقومز ماءدغآ نوریب شتراذ

 یاهدادن نمب یاهدننک من اقباوجوت
 ۱۲ یرادن متسود دیاش

 مم تم روطنبا یمیج 4:
 نیا ود هدب هزاجا + متسربیم ارت
 مینکت بحص یرکید تقو هداب

 تسارتپب الاح نیمه هن -

 هقباسم نیاددوتمرادن لیم نمدداک
 چپ هک نادب یبگناو ینکت کر ش
 منکكرتاد هعوزم متسین رضاح هجو

 من ادیم درب اهف رحروجتی
 ی را رد تکرش زا وت

 هتکی ت]یلو دشیهاوخت ترصم
 یتاش رکا هک شاب هتنادزیت اد
 قلاف ابقد رب و درکن یدای وتاب
 یوس هداب ود یناوتیم + یدمایت
 هتف رک ارمی ولک شغب ۱ یدرگ زابنم

 ودقنی ادب اب ارچمد رک یمرکق
 سک ره و دشاب نم هاد رس متام

 راکچنم رگم دنکم شا زرس یوحنب
 نیریاس رظنب هک منکب متساوغیم
 «یمیج» . درکیم هولج سون امان
 ماکنه یناوج یاهایّور تفکیم

 و هرخسم سب یاهرطاخ تلوپک
 ۳ و

 نسدد میداد لددد ین اوج ردهک ار
 نامپن و روطنأاه ادنآ مه یرب
 ...میرادهاگن لکش

 رداهتفلاخم ماهتاب ..,یداب
 هلهلع نایمرد و مدرک تک رشهقباسم
 هکلم ناونب نایچاشات فش و
 مرظشابتد « مدش باغتنا یئابیژ
 روش زیچ هبهرد دمآببیرگیدروج
 رج دلاب دیدیم طاش و
 مدرکیم سحلد هترد یل و مدیدنخ
 لب افریف یکتس وا دوجوب مدوجو
 هلیموب هسع ؛ دداد یک اعتنا
 ار متیقنوم فا رکلت و نفلت و همان
 دن هرکیم وژرآ و دنتفکی م كي ربت
 موشزوریب زبت یلاهن هلحرمرد هک
 هزابتیا ددیا هم هک دوب یمیج اهن
 مت ادیچ هک یژوودوب هدنا رن ناب ژرب
 رهشب متساوخیم و مدوب هتس ار
 درف ژاب اد نیشامرد , مدیدرظتنم هاگشپا دد اد یمیج ! مدرک

 ۷, هحفصررهیقب

 دوب



 وتناآ یو ملیق یاهوید
 رم : دووبلاه

 راک ها ناک
.2 

 و نآدثب رثع

 و نی رتق و رعم ن
 ار نات ةدومت باخت |

 دها اهن آ

 مودنا رق دنیا رد هکتسا یپیدب
 یاپبلیف هک یدوس نا زيم هنایلاس

 شیپ
 هتفگ ان انمض ودریگم زا رق نادواد

 تشیهوتاضق هج وتدروم هبهژآ

 راپظا و نایچاشامتهار[ هک دناد

 یاههرپچ صوصخ ردزیت اهن ۲ هدیقع
 وددادیمهم شقن امتیسم ملاع هزات

 یاد رتشی هکیناکشیپ راپب الومعم
 نی رتدنمرنهو ناونع دنشاب هتشاد

 , داد دنهاوخ ار < ادرف ءراتس

 یکیهبت رم نیموس یاب زیت لاسما
 دور) دووبلاهدرم ناکشیپ رثه زا

 هزات:رپچنیل وا ناونعب ( رگیاتسا

 تسخن ةزیاج ودبد رک یق رعمدوویل اه
 درو تسدپ اد

 لاس رد هبترهکی «یلبقداب ود

 ماقم نیدب (نایارترب اد) ۸

 هبترم ودش لئان

 رد (نومسل كح) هک

 ةجیتت .دیدرک یک دزب
 دداداد رت ووپشم و دنمرثه :راتس

 میتاسدیم امش رظنب ريز
 زا -رگیاتسا دور

 اب و دمآ دوویلاپب نویزیولت و
 یاقیا و یتانج یاپملیف رد یزاب
 دیاش,دیسدهبل احماقب یفنم یاهشقت
 رب نوب زیولت ردیوهک یلد نی رتپب
 نکیل ودوب «یتدام»رد تقرک هدپع

 كب

 رتاتت

 امک وا تیی وبحم وترهشب هچتآ
 ددارب» ةمانشيامت دوم ینآدوارف

 دشاسم < یکم
 ژادت اراب دد(د و ر)ملیف نیتسخت

 ًةتسجرب لوصحم «ازرتو و تسیت
 .دشابیم ریامنی ودلک ورتم یتاپیک

 یارجابنوب زی ولترد نامرت"آ (ددد)

 دع .دوب هتخادرپ یبلاج تاشیامت

 یژادناراب ردوملبف ددشیلاج یزاب زا
 ددودی درک شبیصن یصاخ تیف ورعم

 د راک ونوچهتیمهااب داثآ یرکی
 ًةمکاحم «دایهالک واو . «كرزب

 رت تغس اهن[ >:«<لجیمیلیب یماظت
 تک رشلاب وجهرخال اب و عدنتن ایم نیم زب

 رد یدایز یاغوقو تج

 زا یکی !داتفا هارب دووبلاه

 -دور» تفک یوصوصخ رد ناراکت

 سپ یدارخآ «!دوبدهاوخ

 د ینوی زیولت همانشیابن دنچرد
 ك .داد یناپک
 -تربار) قاقت اب ار« تی دب |هب تشک

 نایاپب ( كربکااتیت )و (نایار
 .تسا هدیناسر

 زا ناپکان - رتنهی رذح
 ملع دق راک هزات تاکشیب رته شن

 اد هماع ملیف كيرد یزاب اب و درک
 ناونعب هرخالاب و تخاسدوخهجوتم

 و دیدرک لئان ادرف هراتس نیمود
 اد یزور ترهش هبوبحب رد هیلاح
 نيل وا (یرفج) ! دناسریم شب
 لاسدد ارشیوخ یفامنیس تیلاعف
 س دد ادتبا . دومن زاغآ ۰

 یتدم و درکیم تکرش تاشیامن
 یلغش ویداد رد هک دیماجت ابن لوطب

 رداردوخ تالیصحت یو درو تسدب

 (یرفج). تفرکارف «11.6.آسهد»
 هجوت بلج «نعنآرسپ هه» سییاب

 ملامب و دومت اد یدوویلاه نالالد
 یاهشقن یلاس دنچ .تقای هار امذیس

 تف رکیم هدپمب یتیمهایب و ثاچوک
 ید ترهشب كچوک یاهشقن نیمه
 -دوجواب اریز دومن ینایاش كبک
 اب شیاهملیف دوب زیچان شلد هکنيا
 هجوتبلاجرثاراپچ .دندوب شزرا

 زابوملیف و

 زالبق یاهسوب ویو

 رورفم » ۰ «كدزب ویت وعوک ول
۷ * 

 ریظت یب رثا روهشم نرتسو مدیف و

 وجتسج» هب مو ظ وم ( دروفناج ])
 لاح ار وا هک نشابیم «ناک دننک

 یقه و < كر*

 دم رثه روتک 7 نیموس > ناوشب
 (یرفج)یددزب دن | هدین اسر عادرف

 یزاب «زمرج یسج» فدرعم ملیفرد
 ۳ . دون دهاوخ

 رد یاب - هوویلانان
 عورشدوب_هچب هکیماکنه ار اپملیف

 رادعتسایک دوک نا وا نامهزا ود رک
 ووب هتفهن شداهن رد یاهداعلا قراخ

 راک یرطف دادعتسانیا هرخالاب و
 هکی ماتم نیدب ادواو درک ار دوخ
 !دیناسر دینکیم هظحالم

 نایچاشامست !دوایلبق یاپملیف
 .دنیاشیمن شوما رف هاگچیه یمیدق
 كرزب یاهسی رتک اذا یکی (یلاتان)

 هدنیآ هک ددرکیمبوسحمامنیس ملاع
 اب یو «دداد شیپ رد ادیتاشخرد

 (نیدزییج) اب <لیل د یب شروشو ملیق
 رد .دن اسانش نایناپجب اردوخ رنه

 -یرفج) اب «ناگدننکو جتسجد ملبف
 -ددشیطب ادیچاشامت بلق ( رتنه
 ددیدای رند ملیفیک زاتب ۱ دروآیم
 شيامن اهامنیس رد یوزا ار ءش
 ً؛رابرد نییدقنم زا یکی «دنداد

 شارپ لوب [

 .۱۳هحفصء



 دووبلاه یزور» تشون (یلاتان)

 4۱ تفرکد هاوخ دوخدابتخارد ار

 یف ورعم جو( رتناهبات)نافناب یو
 تیقفوم زا سب و هداد لیکشت ار
 «نازوسیاههبت» ناشمایف نیتسن
 تب هک اد یرتخ دو ملیف ددیژاب لوفشم

 ید وز: دو ویل اتان زا) .دنشابیم «داهت رس

 رد اد<یب ]یردورویءامتجا ملیف
 ,(دی ددیهاوخلاتسب رک یامنیس

 ناک داتسزا یکی - رتش فان اد
 تساد وویل اه میقمیسیلگنا دنمرنه

 شیوخیداد ادخرذه ویلابیز ابهک

 هدروآ تسدب هتساوخیم هک اد هجنآ

 نیرتناوجزا یکی (اناد)  تسا
 یو .دیآایم باسحب زین اهسیرتکا
 لافتشا لیم>تب هسردمرد هکیمادام

 زاتاشی امن ردیبیجع تداهم تشاد

 و رتاثت ردیدوزب دادیمناشن دوخ
 مادشتسا ندنل نوی زیولت و ویدا
 بلج اد دوخ نانطومه رظن و دش
 بیم ظفلت هتبلآ هک (ان اد) , دون

 شی ردنونک اتدشابیم (ان ود)شسا
 نیل وا. تسا هد رکن یژاب ملیف همژا

 زا«یسشیب یالاب ریوص» شلب
 کر فو ین کش زدااب تالومسم

 (ناکی اد راچب دزاب (ان اد) هک دشابم

 دوخ یزاب ةطساوب و دوب کلام
 0 ۰ نارد

 لاسما راکسا دیدناک ملیف
 . دمآیمرامشب

 یاهدعموجهر شرکید ملیفدد
 .لوژرزآ

 < نئوز ممشزود »د < ۳
 - كار) اب یدوزب یو دل

 مزاب رد اه زیچیضعب ۶ ءنرا

 ازای :ورتم یناییک و ۳

 هکدن امن هتفگ ان , قامت سا

 یا .(یکسپرگ) 29

 بز( سد

 ترون یل رش

 جاودزا نکیل و دیامن اقیا ار شقن
 )اب شین یک ان
 دزمهب یلکی ار

 نی رتن اوج ا یکب-یوهمی
 هکدیآیم باسحب ادرف ناک داتس
 ناکدوک داکسا هزیاجدیدناک انض
 .-شابیهزین هشیپ رثه

 درادلاس هدزای نونک۱,(میت)
 ناروبت ز اکلمو دوخ بل اجمایف هسدد

 شا هشقن (رینب ر سن رب

 (نوسنب دوژامیصوصخ یک دن ز) و < لسع

 هشی رثه هس اب «یکسدرع ربوو

 ؛دروفارک نوج» فورعمو كدزب
 «رلدنچفجو« «نوتسهنونل راچ»
 كرزب زا رکب میت ساهدوب یزابمه

 هشیب رتهناک دوک نی رتدنم رنه ونب رت

 هیاسیمهیترهش هک دوشیم بوسحم
 رد و دراد ( نيارب دا تراک رام )
 ترهشنآ دود و ی گب تسدیدنم رنه

 تساهتسب تشیزااد (ت راک رام)

 <یکس و رع رب »مایف دد (می)

 اشامتنانچ دوخ هدن یک یژاباب
 2 هک هک دادیمدارق ریث ات تعناد

 تسخن هشیپ رتهر ژاب یتح- فک ن اوت
 تحت مه اد < رلدنچ فج» ملیق
 یو ؛ دوب هداد دارق عامتلا

 نیررخآندن اسدمامناب لوفتم نونکا
 و ناپچو شدیدج ملیف یاهنحص
 . دشابیم «ولوچوک ی لی

 زیئ نوب زب ولت لهکن ا دزنود»-رتیا رب لو

 ات یلد دنساتشیمیب وحب همه ۳

 شیامتنا رهت دیوزا یملیف نوتک

 ردان حروج

 دن )م دادن

 شیوخ ملیفنیتسعت اب (لو:)
 وان ])ملیفدیدج بیک هک «نم و هاش»

 ها یگشیپ رثه ملاعب دشابیم (مایسهاشداب
 , تفاب

 نبنه ةمانشیامن ةليسوپ اقافنا و

 یرتات یاهتیلاف هد وب مهلیت
 نباژ دد ید درک زاقآادشیوخ
 رسارس یکدعد و دیدرگ دلوتم

 تك ربسردادنبآ

 هنابشیاهپ لک رد هرخلاب و رتاشو
 یانه همان رب رد و هتشاد لافتشا راکب

 تساهدوب تالوحت

 وادنم رنهراپب ناوجنوچ (لوب)

 رظن بلج تسناوتدوب یدادمتسااب
 هرخالاب و دیابتب اد اهیدووبلاه
 حیجت هلفشم هیلک رب اد یکشیپ رثه زین
 داد

 ابذاتسان ]یکی واكرزب ملف ود
 (نیگر ب دیرگنیا) اب کدزا همان

 راکهاش یرکید و دشابیم یزاسه

 (لسود . ب . لیسس) یدیانانف
 لوبهکت سا«لا.رفهدو هب موسوم

 دنکیم افیاار عرصم نوعرف> شفت

 یتسد رب ذ یاهتنم رک ذلا ریخملیف ردید

 تفایرد یاربو هدرب راکبار دوخ

 یداش هقبقد لاسما راکسا ةزیاج
 یراکصهتحتیدو زب (لوب)ا دیامتیم

 < یتایدد دزد و ملیف ( لی )
 دهاوخ مایتاب لاکیزوم تروسبار

 , دناسر

 شیره - ردان حروج
 زاهک «لاسدوب وی»یت اپیک فورمع

 یلاشیسیاهتیلامق ۱۹ ۰ ۲ لاسلیا وآ
 هطسارپ لاسادومن عرش اددوخ

 ۲یفسرد هخ

۵ 



 چ> و دن دنسب ما
 راار «دش بوبحم

 !دداد تذل مه (یزیشآ)

 زاهک ناکشیب رنه بلغا هیلاح

 لصاح تغارف اهوبدوتسا یاهراک

 هتفد دوخلزلمب تسارکب دنب امنیم
 و دن زاد رپیم اهاذغ عاونا هیهتب و

 یاهزات «دم»هژ و رمامه «یزبشآ

 (دولیت ترب اد)یاق ] یتح تسا هدش
 ۱ دنکیمید رب دمنیازآ مه
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 تفرک هدهعر 2 اهیئالطوم

 یداد ربملیف

 (لداپ

 رد ادبا (

 تسا و تراپع ندیسوب

 زک ره یو دشاب روطنیا رکا

 ودرادن دا

 دیناسر دها وعن نایاب ار اجیب

 نب هدعب زورنآ ذا(یمات)

 ۱ درکیم «هسوب»

 ۱ هل رزب فالتخا و ...
 شیب رنه (یادومنود) هزان 4

 لب اقم شقت یاقی) اب اریخا هکی راک

 هاگتسیا ملیاد ( ور ومنیلب رم)

 هدزمهب یدایژ ترهش < سوبوتا
 یق رن و قن ور شراب وزاک العف تسا
 فرطنپا زا ابت رموهتفای یناوارف

 یزاب یاضاقت شیارب فرطن ۲ و

 یمک تلعب زین (ندد)و دس ریم ملیف دد

 یداددوخ اهن[ دد تک رش زا لوپ

 هک ( رتسکنل ترب) اریخا ۱ دنکیم

 زا دراد< تداجت ناطلسد» ناونع

 یوبدوتسا رد ات دون ترعد یو
 هاررد > ملیق رد اسپهنآ لقتسم
 زا (ندد) نکیل ودنک یزاب «برغ

۱ 
۱ 
ْ 

ْ ْ 
۱ 

۱ 
۱ 

۱ 

 یابتد اقباس اد و ( لسادنیج ) و ( لسبیرک رث یتب ])
 «تشگ رب خرچ هرخالاب . دندوب هداد بقل «یسنجهب ّداج» تفسرس

 نیربد نیشدود نیا الاحد داد«یریپ» هب اددوخ یاج مک مک یناوج ۱

 یم رگیدکی رانک رد اد یزور یشوخب یتدودک نی رتکچوک نودب

 ۱۶ ینکیمن هک اهراک هچ رکیزاب خرچیا ۱ دننارذک

 تفگ ودززاب رسملیف نیادد تک رش

 تک رشملیف نیادد مرضاح یطرشب
 رد <سک وف» ون اپمک طسوت هک ملک
 یافآ هتبلاو ! دوش شغب ناهج
 اد طرذ نیا مع (رتسکال + )

 ,.! تف ریذپ

 لاسروین وب ین اپمک ددرفهزوخ
 تک رخ زادمب هک (درف هزوخ)

 ! كنيک > نیو + ماچیم

 یناسک رد <« قح غرم» ملیف رد

 رسنرهشناب درن زا «لاسروین وی>

 هکتلک ناداگن ربخب دیدرک نوکن

 ثک رشیناپمک نیایاهملیف رد رگید
 هکدراد نیقب (درف) ادرک دها رخت

 اب مه < یبولاج» شدپدج ملیف
 ۱ دشدهاوضن ورب ود تبقفوم

 ظاحلذا(نبک) . ددرگیم بوسجمیتسدرب )نیدمک و هدنناوخو دوّشیم هدیمان (كنیکوبد) هک هدرک دوهظ دووبلاهرد یاهشیپ رنهیکاتب
 بقل ( كنبک ) اپآ دن رظتنم همه الاح ۱ تسا هدرب تداب (نیدناج)ذا اددوخ حیلممسبت و درادیمات تهابش (ماچیسترب ار) هبیرهاطهرهچ
 ۱۱ هنای درکدها رخزارحا اد (نیدماچم)

 ۰. ۱۴هحفص ۳
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 ب
 ی

 را وپ دب « رب

 نیا هک دنو

 ود ؛فالح رب یا و تفددهاو

 ملیف زجب یویدوتسا چیهدس لاس

 رکید و درکیمن هیهت یملیف قطان
 هجوچیپب تماص یا پملبف نتخاس

 تیتسعت نیا نایمرد . دوبن ینالفع

 یاپلیف ثیلوا ؛ قطان یاهملف

 دن دم دوجوب لاکیژوم
 ۱۵۹ ۳۰ زا دم هيل وایاپلاسرد

 عون زا یئاهاینهببن اب

 ک رشاب )« یشعءهژر» ۰ «یوددرب

 و(دلان ودکمتناژ وهبلاوشسی دوم

 یمرک رد هنیم) رد < اتیدوید>

 اهامیسنایچاشامتب یدیدج لوصحم
 رد هک یمرک رسنیاو دش هضرع

 هش و

 ی را ر
 زا وآ اب ماوت حرفم یاهمایف ننه

 دنس درومتخس دوب هنفجت سرد

 تفرک رارقمدرم رابقتسا د
 ک رب زا ملیفدنچ كنیا

 سس لاکب لو * راث ] نیر

 لاسجنپ و ثس

 هدب زک

 اکب رای
 نونک ات شبب

 كنيب وتآ رشاب «نمتب ااطم -درر
 یدارک «یوو» د هی
 فو گام ری نآ رو «روشناک

 سرت یاهکنهآ م- ۲ ۳
 ؟تااج یزاب و نب و

 4 رومی تا
 نودل واردن ددوآدوج بت وبار«دیلل»

 تففا س ۳

 رتسآ درفد

 , لسیبادد( ید زا درپ)
 ۱, ی اکوو«تسویمو دهآ

( 
 ی

 هاظ (متیل هتش رف

 لاکب زو مذیف تب یاه ته ا ی

 رد «یلاپورا» 4 موسوم گنهاب

 درف) (لاحشوخ هتلطم) ملی

 و ؟زاعتا

 یا رب دنل راک یدوج-

 را رز ورم آ

 سوپ هژرو رد هبت رمنی هژرو ردهنترمتل دا

 لاس ٩ لاس . درک یذاب
 رومشمزا یکب ( ریبک دلفگی ر)
 اکی رمایامنیسخن دان یاهملیق نیرت
 و«تساشعمهژ اب دو ری رامش

 «كوخ

 یرکدهاوخدادا ءنهژبوسب ارت نیا

 دن دوم یلاس لاکب زوم یاپملیف ریاس
 فرپ)وتسیدتلاوس ۱۳۷

 زرجاروو دروآ دوحوبا» (دیقس

 دیهدیء هژاجا ) هد < رتسآ و
 رومسب رگ دن دشرهاظ (میصق رب
 مکيمباغتااریعنم» دد ربث

 كب زوم زا ون ۵ ۱۹:۳۸

 راهتشا حواب ار« نم ر وداذب دو هبشکب

 روءاز  ین دا ر ارک »تک رش

 «روپ اگنسهاددو» مانب لاس نیا دد
 دی درگ هیچ ۴

 مارو

 ز ر اف وقف سک رام ناددا رب

 «پ و۰

 زین .نبث دام ین وت یاهذاوآ نیلدا

 دیس رشوکب ملیفنیمهدد

 «یبدا ر ۱۹4
 - هی «تالایطعت هدکیع» رد
 زین ترو هاب دد در یلارس

 "۳" :ا زگ ره رز رد او شت رهش

 دادرا رذ < یاهدوبن را اب رز
۱۹:۳ 

 ۶ كب»و ب

 نیل رب تن دريا
 (تسا یآرا نیا ملی كي ز هم

 نآ تاحفص ها دروآ هوجوب اد

 شورغ دالد نوبلیم تشهرا شب
 سا زا

 ..یچ . لاکیزوبیاهملیفنیرتروهش
 هبرکب ز اکب رها

 ۱کبزوم < رویه نو

 ووچ وب ۱۲ یلاد -

 - .اتتفاو) ,ت> ۶
 مث

 ار ۶7 اهم همتا وخ نوسا ِف 
 دنز یارجاسص ( ی وج

 .دنآ درجوب (رودو

 یداک )یمود ددو(سک د اپ یدال )
 له رکیم یاب "(تنارک

 راک ۱ رد م- ۷

 اب قیبعو نیگنس كيزوم (لاه
 حاشامآ

 ملبف ی
 تک رشاب (دبشوب تنتیابل مددام )

 كس لاکیزوم كسب لب رک ی
 . دوب

 لو دشبم هضرع یج

 و یب زارک كني - ۸

 شومارف لاکیزوم نبتن وف نوح

 (یدوطارپما سلاد) ی

 ار یژوسرکا ) مان یدک كيرد
 . ورک تک رش (یتخانخیم

 . 3 غاد حس )۰ ْم
 مال روایت رخ ۷ ) یا

1 :۱ 

 ۰ یلآر د ۲
 3 . دش رهاظ لیکد را وه اب

 هر زب لام -- ۱

 ِل
 ی



 تب

 دوب>

 اب رول رتیبد

 هدغع شن بلغاو

 اباد كچوک یاهل نامه كل ادعمو

 نب رت هنارهامو دب امایماقیا یوحت
 رد اروا ها یژاب هنوبنو

 < نشبأنط» «ءاب هتشرف >۰«اب زاک و

 وا ریخا دوهشم ملبق

 دشاسم « نا
 مياهدید»

 نب دوجر

 <دول رتسا» هاتوک هلاقم

 یکیبیت یاهشقن زا اد دوخ ترقتو

 ربآتسا هتشادهدپس نوک ات هک

 ۰ درادمو

 ر ناطیش»
 نیادد»

 زا نم ؟تسیچ دیت ادیم الصا

 رکا۰مداد ترفن ندوب كاتتشحو
 ملیفددتک رش هک شیپ لا نیدنچ

 دن درک یم داهنشیپ _نمب اد (/>
 اب داهنشیپ نیا لوبق اب هک متن

 ر> یک دن رسارس
 دش دهاوخریفت شوحتسد ميلرسم
 دوخ ملیف نآدد تا رشزاانتطم

 ۰مدرک یم یداد
 بروقنم دینک ءاگت ارم هلاح

 همه. متسه یامنبس رتک [ راک نیرت
 هک تقو ره. دنراد تشح و نم

8 
 كبب شملیف یارب هدننک هیهت كي

 و دوفنم دح ژا هدایژ رتک ۲ راک
 شاتسدرب زبا دوف ددادجایتحاكالسرت

 مادختسا | ر«رول رتیپ و :دهدیمروتسد
 و رت سنج ان نيا زا مو[.

 ! دوشیمن ادیپ رتک اتشح
 لباقم رد ارم هکیماکنه و

 بیم دن دادیم او راکب نی دود
 دن

 ؛نک لابخ؛ نک یزاب <یلتاقو
 ۱ یتهشکسدآ ابقاو

 یودیدامتم یوم سس و

 تیصخش یتح و یا هف

 نا راکتی اذج رب اسهک من | ویم اههلحم

 ین ادرمیصوصخ ی دن زودی نیس
 ؛ ورهدنخ دره

 اب رود نادو
 هرب شیلخاد یک دن ز 2

 ی

 ؛تسایشاقن ای و فلک یزاب مست لاح رد

 راکتیانچ « كزام دی ودرادیر و

 اما ۰ ۰ روطنیمه زین رگید دوپشم

 یدآ هناخردزپن مدوخ هچرک ؛نم
 نکا یلد متسه هدن زرسو تمالس

 دنسیوتب یاهلجم رد اد ثاکن نیا

 نمیاهمایف یچاشامت تسین نکسم
 -یتقو.۰ دنک رواب ارت دن اوش

 نآ رپ زا جراخرد یه

 اب «منک یم مسبت ناشنیب رود یولج

 سول« ۰ ی وکیم یکلصوح یب

 ۰ تسا هفابق هچنبا . وشن
 ۳ ح

۳2 9 

 سم لثم «دوشب

 رفن كي ندربک هقحزا هژات هک

 -یم ناش ناتدوخرا یلمعلاسکع

 هکیتقو درک دیهاوخ هچ « دیهد
 یسبت دننکیم ناتیفرمم سکریب
 نیا ینالف بوخ : دیوکبو هدرک

 بآ ریز اد رفن دنچ رس رخاوا
 < ۲ یاهدرک

 .. ؟دیوگب یدج مه یلیخ و
 تسا كان درد و هدننک تحارات ردقچ

 لرتمال ۰ رهش زا جراخ یاهد 0 | جراخ !هداج

 مولج داچانب و دشرجنپ ملیبموت

 دز هکا» یلیبعوتا نیل وا

 ۶ ما ش اهدننارژاات متف را 8

 رفهدایپ لیبموتاذا هکیدرمم منکر

 لیءاب دیدارم هرهچ هکن ]شیب
 نابز تنکلاب و دیرپ لر تشبهب

 میلامرفب روذعم ار هدنبو تفک

 ۱ دشالود تعرساب و

 (ندوب كانتشحو » یتخیدب
 ناراکن ربخ یقحتسین ادج نما زک ره
 ارم رکبد سک ره رتهب هکدیارج

 دنس رتیم نمزا

 رادیدب نی ربخم هک تقو سم

 یبهک مک یم سح نینچ دنی ایم نم
 هحاصم زاغآ زا لبق دنتسین لیم
 ادام هک دننک وجتسج |.رم یاهبیج

 مشاب هتشاد دوخاب یاهحلسا
 ینصرف نم یارب زونه اما

 وزج اد مدوخ مناوتب هک تسایقاب

 من زباج اپمدآ

 «وکنک ءاگ رذک دمانپ عاهدرک یزاب
 اتیجرب د» نآ ءدمع ناکشیب رنههک
 رد ۰ دنتسه«ددان حرجو و «وبام

 رتک ]راک درمکی لد نم ملیف نیا
 یژاب اد ژوسلد و ناب رپم رایب

 تابخمهزاب اجنیادد هتبلا منکیم
 تسا نمدوج و یلصا تفص تیانجو
 نامرهق هشقن ملیف مامترد هجنانچ

  مدادگم میت اد یربجام لوا
 لت »ب تسد زی ناب اپ رد ه رخالاب

 ان" یئاب رقدابتبا اما منزیم جن

 تسا ملیف نا داکتی انج زا رکبد ت

 ضرکش یاجزاب هک دینکیم هظحالم

 شف کت دن نمدی اهنتتسا یقاب
 اطیس دا زک هیای ملیف نیارذ

 7۶ هههشاب ین یاهلرح یکدنز رد
 دنگید هکدودب یتاپلر یافباب
 ۳ ۳ تسد اهن 7
 (ژادرپ تدارش یکتا هبا ظقف

 یمایفددرخا وا نیا



 (زمرقبایس [)ژ ورناوم امنیس

 ریبک ردنکسا 7201۱

 2۳۱۲۲3۲5۸ ۰ هه
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 مولب رک - جرامكيردرف - ناوت رب دراچی د : ناکشیب رثه
 ویراد لیتاد

 نسادترباد نادرک راک
 نسادترباد هدننک هیهت

 ستیت وآدتیات وب یناجک ۱٩ و و لاس لوصحم
 «رلاک ینکتو یزیمآ كن رعون یکن دمامت پوکسانیس

 تالبح ورک ردنکسا یاهیت اشکن اهجیود رب ملیفنیا ناتساد
 مینادیم ام هک یئاجن ۲ ات ملیف نی ادشابیم ژورتآ[ یاین د فلتحتم طاقت هب وا
 شیامت اب تساهدشمق ویرتآ یانبم دوخ یل امتیس رم هات وک تدمنیا رد نوتک اتهکن انچمهژ ورنل ومامتیس میدا ودیما ورک فذح ملیفزا هعطق نیا یللسانب تسا نکسمیل و دشآبیم زین نا ریاب ردنکسا هلبح نمضتم
 دیازفاب یئامیس لصف نیارد دوخ تاراءتتنا رب یاهحفص زین ملبفنیا

 ندز شتآ روتسد هک ردنکسا هقوشملددد تیالمیال» ملیف دسته سی رتکا«مولب رلک و و ردنتاردام شقن دد وب رادلیناد» ملیفنیا
 .دن وشیم رهاظیردکسا ردپو شقن ردزینآ ریهشدنم رثه «يرامشید درفو و ردنکساشقن ردنوت رب دراچب د ءرخال اب ودهدیم ار دیش

 ۱۳9 با ری لپورتم امنیح

۱1۸۵ 
 ۱۱۱۱۲ /ط

 رتلاکنريا- زن اف وت ريلآ - نوسناسنویآ * ناکشیب رم
 لوکلد : ن

 ول ورویموت رب ود * ۰

 0۳ت
 تاج - نیت داعینوت ؛نایر .یرام زن وت :ناکشییرتع 2

 نرکز مچ

 ژویهد راوه
 ٩و لاس لوصحم

 هدنک هیپت

 رلاک یتکت] یز
 هک تسا یلاکیژومیدنک ی اهملیف نیرتث درب دی ت قت

 :اپمک شورقزا لبق ر ریهشهدننک هیهت «)ویهدزاوهو

 زیم] كنر هقب رط

 کی ملیقنب ۱ 5

 لاس دد ملیفنیا . تسا هدون هیهت تسا هدوب واب قلمتم البق هک " جک
 هدوت سک یدایزتیقت و. وهدشبوحملاسیلاعیاپمایقزا دوخ هیبت
 ژاو۲ هطقماعومجم ریپش هدنناوخ نی تام ینوت ملیفنیا هد تسا
 ۲35 ررتنورممیلاق تسا ریظنیب دز عود ودماذک رههک دناوجیم
 یلایز هک یتنو هتلا . «درادندوجد یلادرف» ماذب تسا یکشهآ
 ۶ را سنآ و هیون .لاج یایضقو و«یست زکینوتو ربسه یلتناج
 3م ییدنک هومان یاهیحوخ و ریام نیوفلک و رتم یه هضافر
 دوجوب یلاکیزوم یدک ملیف کخیب دت وشهفاضا ناب «نکاربیداد
 رو یصقرور ,دی اشیممرخ وداش امتح وآب نادنمقالعهک دروآ دنهاوخ



 هم مم هجوم هج هم وب هو هجوم هو هم هم هج وب موم وب هم هم
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 یراد ربملیف تعنص تف رشیب ۱
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 رمآی امتیس هلرزب تا راد ربملیف اب 1
1 ۳ 

وم هب هو هج هی و وجوه هو و
 ۱ بیم ب

 هر را
 ۱۳۳ص مي سيب جسم يه

 ۳ 1 0 مهم لصا كی

ِ ّ 
 ث رو ررزو ترش وخ و هد ۳ ی

 2 ز باتک یرادربلف رم
 یلامدیس نب هقنمو ها

 ۱ یشاشتبار مراد لفد

 ید یرنه راک رد و

 مت نباهک درک میهاوخ هدهاخ

 سبوح رمعزا یدامتمنالاس یخ

 نوک ات هاتعیشوخ دوح هفرح ندنامر رش هاررد اد

 یدایب اسشزرا واختفاتساهتسن اوت ات «دیشک تیحز

1۳ ۶ 5  1 1 

 راک تی مان مینی یتیم ی
 دوخ یارب اد «لدارادرسلبفد ۲

 دنک بلک

 راد عوضوم

 یددق یردادرسلنف راک رد یدامتم

 «نا وج راد ربمایف » هماک هک تسه,پم

 دوکیم قالطایصغشهب دو ویلاه رو

 رد اد دوخ رعزا لاس۲ ۰ لقاال هک

 < یدادبلبف» نادر

 دن |هدرب امتیس

 هقباس ندوس

 یل اهم

 مهمه میم صحیح
 ینامنسرثا كي داجبارد تبل وئسم

 -ملیف» هملکب نادرک راک مان زا دعب

 یدمان هراومه هک میسریم «داد رب
 نیکنسیاهنب رود <ددزی دو تشپ

 تشرد فورحاب ملیم كب زاغآ رد
 امنیس هثنجلا میظعو

 ماجن اب رداقتدمی تشذآ یازارد

 و برجم نادرگ راک كب تاروئسد ۰

 یلع د ینف تاروتسد نتب داکی

 هل نینچمهو ۰ دشأب یو یلمعو

 داد یا بیصن «داکهچ دادرسلئو

 یدیرنهیاهتیل اف ع ورش هک تسا

 نامزمهلقآال «یدادربدیندیءادد
 اسد دوویلاه هک دشاب ینادویپ

 ها 3رارپ رس

 :درگیم رهاظ ایتیس هدرپ رعودرب

 كي هیهت رد اروا ریطخ تبلوئمر

 - نادرک رک وژادنب ناو

 -دارق تیمها لوا هجردرد «مایف

 هگ شا دادریملبف تقیفح رد

 میظنتیارب ارد وخ هدب !وح رط دی اب

 ناهجب یلاتب- رهش كب تروصب

 زا یاهدع رظن نپاذآ و دشوف رم

 مهدوته هک نارادربهایف هند"

 راک لاس ع هیلاع. ذقبابنتشاداب

 شی وخ هفرحزا تسدزونه یدامتع

 هک دنغابیم ینادرع رپ دنا

 انآذا ششرک ر راک بوت# اب
 نپا تفیفح رد ی وتسا :دةیلس

 ی یک هزب نادرم یبیدق ناهتونه
 نیا ففو اردو یآ دن ز هک دن

 یدامت«نایل اصردو هدوس: مس

 شوءا رف یاه راکهاش شیوخ

 مبدقن رشهیابت دب ی 9
 یرذه خیرات رد اددوخمان « هد

 دن |هتخاس نادپ واچ,
 تله 3

 یاهتیلوئس

 نا راک : 4هج رت

 كنه رف رد هک

 «امنیسناپج> راک

 د یاهتیلامف تلع

 نا یاهتف رب و «یراد سلبف د ینعب

 یلامنیس دوجوب ,اس دوش

 ناگدئب وتد و ریم

 نی | هدنهد سوت لم هم

 نتشون و تسب ۱

 و هدومن قبوشت ۱

 دنژاس افشآآ نادنم نه و
 اب ناگ هتسی ون راد هثم ( وا ۱

 راک تای زج نی رثکچوک اب یتح امنیس نارادتسود زا

 اصا و هل ِ دا
 لیصاو تروزب رنه قمعهب یب دو هدد انشآ نآ نادنمراک و اهوبدوتسا

 روما نیرتشزرااب و نیرت مهمزا یکیاب ارامش املیذ هلاقمرد

 نم يسح

ً 
1 
1 
۱ 
۱ 

 سس بي بي

 ریعددو ددنب راکب اههدحص روت

 دنا وتیمروت نبا دشاب نتمطم لاح

 «یچاشامت ونهذرد اد بولطمرثا

 < وب رانسو یلصا فده وءهد راذگ یفاب

 نیاودننک ناب !د «نادرک راک و

 دا یکی عوصوم

 .مایفیاهتمسق نی رننکشملاح لیع رد

 حرط . دهدیم لیئشت اد یرادرب

 یاب

 - هب نادرگ رد بیوعت و دایز

 و نی رف هتسج رپ

 ام1۲ زاسپ هنمصزوم میظد

 دو یدصنم دو اپ « نسب رتخاا و

 (زو رما»ان «تماص» تا رود زا

یفامنیس رثا لر هرز و3 ز)د ریمل
 

 دیوش انش]اکی

 ام م+ وب وب وب وب وب بو هم هو وب هم هو هم هم أ

 مییا رد ۰ راد دوشیم غالبا

 3 م رون یدصنم و هب هراشا

 تر هک درسک ناشن رطاخ دب اب

 نقماجلا افررص رک دلاقوف سه

 ِ راکاو,یرب هس تسا یح رطو
 تسا هدید رب

 ر لبفو یاهتبل وتسمزا رگید

 مندهمان رب مین «لوا رادرب

 رورک>یاضعا رفن +یلا ؛ داک یا رب
 یکنهآ مه داچپاو < یداو ربملیف

 (یدادربملیف لودج > یا رجارد

 همان رب «یداد ربملیف ل ودج ودش بیم

 نانک راک و دادربملیف داک هک تسیا

 عیرثت ذودرهدد ار «هو رک ینف
 رک دنفظوم نادنم راک نیاو دنکیم

 نیا هک دنیامن میظنت یروط ارروخ

 نایاپ ررقم تدم لوطرد همات رب

 دساو
 -دد راد ربملیف كي هک یقوق-

 درادپم تفایرد شیوخ راک یازا

 -یا) درالد ۵۳۰ یاهثفه د ودح رد

 یهاگ دادقءنب | یا د دشابیم (معث

 ۹ (مب رک ام) لد ۱۱9و۱ دودح اج

 . دنکیم اد شیارفا

 یدادربملیف هدر

 2 ثرابه یدادربملیف هدرگ

 یگمه هل تساینف نانک راک یاهدع

 ۱ )٩9 دادّرملیا > :تماپد تحت

 *ا دمب هدنب اچ هفیظ و ماجت |

  تاپعوصح عرش هک 4 لک رادرب
 ۸ ه دش رکذ را

 س رد یو تبیها

 94 مدد داد ریمااو اپ وا نواءم

 2 ۱روا حالاطصا رو هک مب روخب

 / ۱ ۶۷ دچرگیم رب < لبع
 ملل | رهاظ یک زی

 0 ۲ ثسل [ زی عرضرم

 اه هنمخ ی داد ربمل و
 99 طه رت

 ۳ 2 ييقب دوشم مان آ

 هسسزا
 1 هز و درگیمد ر یادی دود

 : هک دب امنیم یدادرسملف

 ادب نالپ «لوا دادر,هلی د

 کای دازود را ۰



 رادرم لقف و تناوابس

 ری یرعید و :راد هد

 دشایمم هودراد رو

۳ / 
 تب و اب ۲ 2 ى

 [( ده دپم رپ

 مءودر دبف لوک و هیظد

 ۳۹ رسودهج هلحآ ی ۱ ری لمج زن

 ۲# و بهمهو

 و ریکیم روس رظن نآ
 زات وم»

 می مق وم زر

 نبایورژاار اههحص ۲ <

 سازه" ی

 وا تب اونجا رت ی ۵ ر مه
۳ 

 هایشا یاچ ۰ و و- راه

 هناضا لب هدمب هدحص رد دوجوم
 

 یاه وبدوتسا رک
 1 ارم رک دسحع .یداد ربملیف

 یو راک هک ز هوم

 ملیف ی ۰ 3 دق» رب

 یاههلیف ندرک ر ماح مار +

 ما ول زای وس ۰

 و وب و هایم مه ری وا هد

 یشنم» نآ وتع ار رمحا سخن وتیم

 هیلک + + تافوا رهاک اب
 هتشذگ رد ( 8 ٩

 بهلیف یا رم

 مب وحی رب
 دوب مژال دو وبلاهنا راد

 مانب ینمجنا وضع هک

 ( اکیرمآ ناداد ربلیف میجم )

 . دن وش بوم

 اهن عوضوم نیا نونکایلو
 رد يراضتفا تب وضع كب تدوصب

7 
 # و تا کا دست

  داک ثكء

 , هدهاشم «تذم كي شيا

 < وشب ان یاههنحصنا دنم 7

 و رگنبا وضع

 دن 4 ظن رد اهنآ داکعوچ

 اکن رءا دا راد ربملیف هدع ِ ژ
 یاد 2 :

 9 وویلام ۱

 هک دب برف ۷ و ۰ رودح
 ٩ ۲ هدعنبا ز ۹ ۱

 ٍ ون > ۰ اساسا زد

 دن راد لاقنشا راک ربن

 رد موویلام زاد ربملیق ۱۵۰ نبی
 تا رتذک تعنا رفن ٩۰ دود

 یاهملیف .ساغا و دنع ماه رب دوتسا

 هدمتیا طسوت زین دوویلاه

 نیبا ياذارد هک یتوقحو هوشیم

 هح دن رادیم تفاب رد ماد تا رتنک

 سیو نا وتیم ْن
 لصالا یتباژراد وهكاو

 وزک رک -« نا و

 هتحص رآ راک
 ملف تب راک دایدژزا _ظ

 تقأ نا وتیمهنمص .تشب رود لک داد

 درا ريز داد وا هحص رک راک و

 فرط ره زا ک

 حرط دوجواب» دپ ارم نوا و یوب

 رکف یئدهب حاینحا هک « دو ۱ »ث

 هکشاح راک رب «والعو در

 . ید داد سدبف كب تخذگ ن

 لوط رد دبان 29م و زاک تدم

 هحص نا رک رفک و نادنم راک فیاظو

 ععرقنا۴-9 و ,هداد حرشوهبوم ار
2 

 صور ره هکیصحش نيل وا ۰
 یکم رضاح وبدوتسا رد دوز

 2 رد تصا او ریمل

 هددون زب ورک



 یارجا + اههتعص

 یتهامها یزادربملیتلودج دا روم

 یداد ریملیفی
 تراظن

 « هنحص ن

۳ 
 ۴ 9 زکیدراک اهدصو سارل

 شب ومت وب رک

 درک اعدا نا وتیمتسا یو هدهح یکمه

 اب یو يا

 ین یا هظحل

 ژادمب هلصاقالب . درادت ار نو رک

 یاه هنحص دیاب هنحص كي نایاب

 هن وک چیه نودب یو طسوت رکید

 و ددرک تراظت و یسرژاب یریغات

 یزاب ونأتک راک همه هکماکنه یتح

 لزاتم هب تحارتسا یارب نانک

 <ژاتن وءهدرد دیاب یودن و ریم دوخ

 دادهتساو ندذ و هدرک تک رش ملیف

 زین لکش تمسق نیا رد اردوخ

 ددنب زاکب

 نادود نا راد ربملیف
 «تماص »)

 رد یتحو تماص نادود رد

 ملیف كي راک قطان نارود لیاوا

 تحاران و رثلکشم رایسب دادرپ

 نآ دداریز دوب نوئکا زارتهدننک

 دنمرنه هدعنیادودعم رثارب نامز

 كي ابنت اد «یدادربلبف هورکد

 ودادبم لیکشت دادربملیف ینعی رفت

 پاچ؛ اههنحصز ایراد ربلیف ودنی زا

 نارا زه واههنحص شب ومت ۰ زاتت وم

 دشهزاشا اهن" هب البق هک رگیدراک

 دوب ید هدپمب

 «دادرپملیف» كي نامز نآ رد

 -یمبوسحم ویدوتسا سصهختماپنت

 «ندرک بوراج» یهاک يه

 س يم داذک او یوب زین - وتالپ -

 ۱ دیورک
 یرادربملیف یاه ویدوتسا

 ی ۷ یاراد طفف تماص نادود

 دوج واب و دندوب دادربملیق رقن هس

 ادملیف نیدچ هدعنیا ندوپ دودعم"

 هیه تسد رد رکبدکی اب نداقم

 تدم مامترد نادادربملیف . دنتشاد

 رگیدیلف لکشم را زه

 وتا دوطب دادمت كمك ابو كرت

 یداسعس هدومژآ راک لبمصختمزا

 لصفو لح تاقوا عرسا رو رکید

 دد رگیم

 ردقیااع نا داد رسلیف

 ذوویلاه

 یداب ومیدرگ رب بقعهب یدامتم یاه

 یلاعرتهنیا كدزب ناداتسازا ربت

 میئامتب ین اسناو
 هیلوا نادادربیلیث نایمرد

 ۱د«رزتیلب یلیب و مانناوتیم امتیس

 نادنم رذهنی رتک رزب ذا یکی نا ونءب

 و درک رک ذ یفارک وت امنیس تمنص
 هک تسایسک نامه ك رزب د رم نیا

 اد «تلم كي شیادیپ > یلاعرتا

 «تیفی رک كرا ودی وادویت ادرک راکب

 .درک هیهن امنیس دنمجراردب ای

 ۱۹۱۵ لاسدد ملیفنیا شی اهن
 نانادرک راک یاعدا هک درک تباث

 اشیس» هکنیارب رئادز ور ] یلامنبس
 یناسناتاعارتخا نیرترث ومزا یکی

 نی رتیلاع ناوتیم نآ هارد ردو تسا

 یهجونپشهب هبادیرشپ تاساسحا

 شزرا اب یب یداتفک « .داد ناشن

 تساهدوب یقیقح و

 رصاعم كرزب ناداد ریملیف زا

 راثآ هک شابیم < رشدرزل داچ >

 و«تاشیامن یتشک > نوچ یکرزب
 میدقن امتبس مل اسب ار« شوما راکساو

 .تسا هدرک

 ساکع ادشبا رد < رشدر د

 -نیعردو دوب ندنلراب رد یتنطاس

 یتاطلسیاهت ادن اغزایرب واصت لاح

 یوداک زاغآ درک هیپت زین اراب ورا
 هکدوب ۱۸۱۱ لاسب امنیس ملاءرد

 «یرتسن یوبدوتسا > طسوت یوزا

 هاشنامرک داصتقاوتا
 لبابد دهشم رپهشوتا

 دمآ لسب یت وعدیراد ربملیف یارب

 -ملیف هب دوخ راک یادتبارد رشور

 «ددوفکس یزام» یاهملیف یداد رب

 را زا یدایسب و تشاد لامتفا

 میظنت و هبهت رب !دامتیس رظن یب

 هک دوب یصغش تل واوا , د رکیم

 -وو )یعونصمیاهغا رچزا هدافتسا

 او ( كرزبسب یاس نکفا

 دومشجیار

 یکی

 «دن و رف لداک» <یفارکوت انیسو
 زراب یا هن و یو مان هک دشابیم

 تسا یئامنیس كرزب نادنمرتهزا

 دشابیم یتادلآ یدنمرنه «لراکو

 اکی رعآ یامنیسرد هک یریظن یپ را 7 اب

 بلاج تاعا رتخا ابو هدراذگ یقاب

 كدزب نادرم زا رگید

 نیا تفرشیپ هاددد دوخ هجون
 اکی رمآ یامثیسررب كر زب یتنم تءنص

 ادتبا یوراک . دداد ناپج هکلبو

 1۳۸ یوبدوتسا و رد یدادربملیق

 لاس۳۲۰ بیرق یو و دوب ناملآ

 دوخیرنهراکب كرزب هسوم نیارد
 + تشاد لادتشا

 هریخ خوبن و داکتبا نیل وا
 هک ی ثیب رود عارتخا اب یو هدننک

 یتحارب ود رکیم تک رحلید یوررب

 ۰ تشک رهاظدوب لقن و لبح لباق

 كيسالکرث |نیل وادووبل اهرد

 لاسب (هدنخ نیرخآ)مانب اد دوخ
 راکهاش نآ زا سب هد رک هیت ۲ 6

 یرگب دسپ زا یکی یو ریذیان ان یاه
 ناهجكرزب یاهامنیس هدرپ یورب

 « دمآ رد شی اماب

 دوخیناذدادمتسا اب «لراکو

 مل اعددا دین ردمالماک و دیدچ كس

 یدنچزاسپ ود رک غادب ایراد ربملبف

 اددوخ ین اس ا دانآآ نی رتیل اعزا یکی

 دددآدوجوب شیوخ موب وداژ دابب

 اس ناربو ماب هک كرزب رثا نیا

 تقیقح دددراد مان < رهش كب ین وذیس

 < رتناموک دو یلامنیس هیاپ نیل وا

 , دروآدوجوب اد (دنتسم)اپ

 لاسددتبقاع «دن و رف لداک>

 مرتحم نیرفاسم هجوت لباق
 نابنصاد زا ریش درون یتیگ

 یولپب ردنب و تشد روتنالی

 1 ٍف هطسا ون ۸

 را اج «بوخنیمد»
 9 تراغتفا رب و دددآ
 رو (دن ورف )دو فا 1

 ۳ م لرزب دات آ داجی
 ررا رگ یر نا راکمه مدفشیپ

 وا 7
 بو" ۳
 ندرک جم

 سوئد , ادص : نداد
 راو ید: یرادرب

۲ 
 سم

 6و تان ودیریکهزادن)
 رک 1 هچ رد ند رب

 سوم ثدارح 1
 (انکیسا)یکن ر یراد ربملیف

 ِس ّ 5 ۲
 اینیس یاهداک تا رس« 4ب یگ دزب

 و دومن

 وررپافابی )درج زا رگی دیکی

 بت یرادربملیف زاک رد (دن ورف)

 لا رتشاب (متسه یس وا قشاع نم) ملیف
 رفع رد هک دشابیم لاسب لیسول

 رثا نیا داجبا اب یوو دوب هدش

 یرنه تیمخش اهنت هن تقیقح رد

 هگلب درک تابثا رکید داب اد دوخ

 راثآ داجیا هاد رد یکدزب مدق

 نوبزب ولت ددشیامن یارب یلامنیس
 ,تشاد رب

 ملاع هرم نیرتکد زب یلو

 دنمرته اکیرمآ یفارگوت ابنیم
 ۱ دادعسا (دن ال وت ك رک ) مانب تسایدیقف
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 نسدب

 نادنچ

 از اب هکلب دشیم

 ون زا هدافتسا !ییطاعم

 یماگدهیو هداملا قراخو بیجع

 یکلاس۱ ۵ نسدد وا هک درک زو رپ

 یتحد ذوفن یدامظاحل زا هک یلاحرد

  یزپچ هیل وا تاعالطا نی رتکچوک

 نسب رثگ زب هب یاپتشادن هتنچ رد
 دوبل اهینهب ناهجیآ امنیس تنی اپ
 . دراذگ

  کویدوئسا ردیولغش نبل وا

 یلد دوب یناسرهمان «سک وند

 تشک ثعابیو غوبب و دادمتسا

 ثداس > ماقیب یا دمیلعزاسب وا

 دوغ یرنه راک ودیسر 4« داد رپلیف

 ادربملبف < ین داب حدوج و رظن تحت
 اس درک زافآ < هلیلد ونوسماسد

 0:35 و رتم» یزپ دوتسا هب یدنچ
 ۷ دوخ یتاذغ وین وتفر 4 ربام

 آرم ناب اب :نوچ یر ]یه
 ۱۱۲ ۵ یاهلاس نپ رتپب ورم
 شالاب ردربمین رک ره ققه
 هک یو داکهاش نی رتبل اعیل و
 9 دشدها وعنن شوما رف هاگ



 , را هلر ودر وه اش رم وهر ن ع)ر ۳۱ هه رم صاف
 # ی

 مع ع ورد دتعس

 ردمهرانت رد دن یژددآدلدو روت ین ۳ 0۳ 1 ۰4 شف مح 6, ,همسطف (ل اد تل را 57 و شک مو ناتسادنیرت کنار مش

 لا رتئاس

 .!تاتف ..۱ابرلو .. .!ابیزینز .ددنربیمرسب مار]یاهریزج اتو رزر رد زا اف د مارافا زج

 9 ار شمار ] نا
ِ 4 

 1! درز مه دو زب بیجق یا عجب 9 2  7 از هو

 رتساب ها هشا

 ابیز هشیپرنه

 ۳۲۱ هحفص.



 هب هک «كبب» و «یلسل» نادن زرف و ددنگ یم اهلاس - ۷
 نب رثک دیدن يم كرزب؛ تسا هدش هفاضا زین رتخدكي اهنآ دادم

 یاهنالعنآبطوب رم یاهراک و «عرزمب دداد مان «یدررچ» هک اهنآ
 دن اسرب مامتاب یکشزب هتشدردا ردوخ تالصح دراد لیم و هتشادت

 و هدش ع و رشكنج ماگنه نیادد تساقفاوم دا هدبقع اب زین شردام
 «كيودن اوخیم مچرپ ریزب اددوخهریخذ یاهورین ماست هدحتم تالاپ]
 هدحتمتالایا شنرا دایتخارد اردوخثفن ندامع «تج» كيک اب ریت

 ار « یسلسل > یاهتبحم رک ره هک زین ابیکی زکمنضرد و هدراذگ
 "مک هترک ره ماجنا لا : دن !هدرکن شومارف
 دنب امت جن

 یداددوخهداب نبا دد یل

 نیر.د یدد
 - شوه اب ی

 5۳ و صش ۵
 رگن دهاس یالطو

 مز قمعزا دناهتشادب

 نا وا رش

 نیکل ام زا كيجبه هکار

 . دککس نورتا ن
 نالطا «تح»و كلح ز ونه واهدا ون اخم

 یارب یرکید ماب هک دیامایراداو |

 ارا
 ۱9 اپ تکیدن و هداوناخ كرد رسب «یدروج»د - ۸

 هو ددام و ردب .تالالت وا دید لس تابصوصخ و الا ندوب
 ۱ و 1

 ۲) رسف ارشیوخ هبتآ یکدنز تامدق دوخ ءاوخادب و هدبچیب

 وج سح شردام زا قو نمط رد « درو دافاب هزرایم و یدریتا

 یابیژ راخد كي قیذاع «یدروجد دم یدنچ .تسا هدرب تداب ار

 ۱ دنکیم جاود)ا يو اب شردب تالاعم دوجو اب و هدش یکی زکم
 بلالع رب ,زبت دراد مان < یدوج > هک «یدروج» یولق ود رهاوخ
 سیل و-هب تالبصحت همادا یا رب اریو ثسا هتشاددصق هک شردامیوزرآ
 بل ولطنا رودتسوداب ومداد هم اد یرورپماد رد | روخ تالیصحت ؛دتسرفب
 دوشم زعا هببج + «بو »حاودزازا سب ودنکیمجا هدزا «بوب »دوخ
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 هدنبآ همان رب لایوریأمنیس هدنیآهمانرب

۳ 
 مانی ار ینپمک نیا یاهو نیرتفورعمد برگ دزب زا ی گی « منسوب نر سکو ف ی ابمک یاهرکهاش شیامن لاندب

 سس: ا هابیس سا دف 2240به

 هراذگم شيا مث نطق رعمب

 تسا هدوب رظن یب نونک ات دوخ ود رد ح و هدش هیهت یگنر مامت و پوکسامنیس هقیرطب ((هایس هوبی
 

 : را
 : گا رتشاب

 ۳ نادرگ راک
 صسرچجار رجنیج

 هدننک هیت
 نیلفه ناو

 و
 سنج

 روهشم
 سک زف ینایمک

 7 نان



0 

 ۰۰۰۰ ((هس وب ))

 ۳ بی رد دسر »و 2
 مع

 ۲۵و ور و و و ویو و و و
 هکتسا یملیف < ۳

 (هسوب )دقاف و دین

 یملیف غون رهرد . دش

 رتمل هژو رم

 وآ یفالحار هد زن
 تفع فالغ و هدنک دساف مارو ه۲وخ

 ی+مشچ (وب)نیا یمومع

 یتسیاب امش ملیق رخا وارد ! وروخ

 ندرک دد تسدا دناتسادنام رپقامتح

 ( !مینادین مناخای ) هریشود كي

 قشمرساهت [ ةعوبز رطزاو دیس

 ناک دننک هیپتیا رب (هسوب )نیا

 ( یددویلاه مغ ایو) یدوویلاه

 ام نطو یامتیسلثمو هدش تداع

 و هراباک )نود ملیف یتسیابیمت هک

 یتسیاب زین اهن آ ملیف دشاب (هصاقر
 و هتشاد هناناج هسوب كي ابتح

 شیپ ذا شیب ادیچاشاس هلیس وتیدب

 ( سوب ) نیمه ۱ دزاس (تسمرس)
 یا رب یتئیه «دراد فلتخم عاونا

 هک هدش هتف رک رظن رد روظنم نیا

 ژا هفلتخم صاخشا دنهد سیغشت

 - یم تذل رتشیب یاهسوب هنوگچ

 ۱ دن رب
 زاهتبلا هک) یدوژ تشیهنپا

 زاسپ ( ادناهدش باغتنا

 و رظن داهظا اهتدمزا دعب یدنچ

 سیم مالعا ار هجیتن هدیتع قفاوت

 -هقالعب یدیدچ «ةسوبد و دن راد

 - داک «هلپ .دنی ابتیم هیده نادنم

 -یمكيدزن «یکان رطخو یاهاج

 تسدارجام هیقبژا تسا رتپب و دوش
 نات رظنب اداههسوب عاوت او هتشادرب

 هناردام هسوب - ۲

 هنایثحد هسوب ۳
 زیمآ تداسح هموب - «

 میالم هسوب - و

 هنالقاع هموب - <

 یلاوهش هسوپ - ۷
 صوصخ رد ریزرد و ۰.

 امشمی دقت پلطمیرصنعم اه هسوب عاونا

 (یرصب دیهعس) تامولسپ ات ددرگیم

 ۱ دیارزنپ درخ
 هناقلاع هسوب

 نیل دا هناقشاع یاههسرپد

 دوشیمبوحم «هسوب » یرسعون
 دروم یقشع : رد هتلا هک

۳ ِ ۱ 1 
 ةسوبدیاش ۰ دریگیم دارت هدافحءا

 زین اههسوب عون نی رتپ هن اقشاع

 < باتف آ رد ین اکمو ملیق ,دب ۲ باحب
 ه وبت نی رت یلاع روظنم نیا یارب

 دو ریم دایشب

 نبض دد (تفیلک یرمکتن وم)

 دشابیم(ز رتنب ویلخ) ةقی رق هکنیا
 هب دیاب ریم هناقشاع ٌةهسوب وا زاو

 وددنب یم لد زین (درلیتتبازیلا)

 یاه هسوب ؛ دشکیم راکب زین اروا

 رظن زا هاگچیه ملیف نیا ٌهناقشاع

 . دش دهاوخت وحمنآ نایچاشامت

 (نبدد یناد)و (سالک ود كرک)

 ریظن < قشعنوفامو ملیف رد زین

 دن درکیم لدب ودر |داههسوب نیمه

 یامنیسرد هتش دک هتفههک ار«عادوهبتو

 هطساوب شت رهش رتشی دیدید لایور

 رفثیج ) و (ندل وه مایلی و)هکتنیا

 ادرگیدکی دیاب هک روطن ۲ (زنوچ

 ۱ دن |هدیسوپ

 یوبنا رفنی رل اب (نو راک یلسل)

 نینچماجت ارد هکنسا ین اسک هرمزرد

 حمم دداد یتاورف تداپم ی

 <سء

 شوم
 اب ددیتاکی رمآ كي و ملبف رد
 رف داکهاش دد و(یلک نج )اب

 یچاشامت (درفلم)اب «ی)یلو رندشت

 اریخا وا ! تخادنا هلات وءآ هیار

 اب < یباکد ملیق دیدج عن رد

 یاه هسوب نب رت یلاع (داک ناج)

 انتی هدر یورم ۱ هنناقشاع

 -ناج) و( یلجت [ می) تسا هدروآ

 قشاعناوجود شقن رد (نوکی را

 ملیفدد یبلاج یاهسوب قوشعمو

 دعب هک دندومن لدب و در ءازرتو

 تسدداررکیدکی مهملیفشیابن زا
 «نم بلق قامعارد و ! دنتشادیم

 ملیف دد (رتسک ابنآ) ۵ (هدوفرلگ) :هنایشحد فسوب

 دیش د وخ بیقعآ دو»
 0۵۵4 جد سم

 یی ۳

۰ ۰ ۳ 

 هر ۱ فلتخم

 ۱ مدرعرد (داد هسزپ )یاهملبخ ح اونا ریثاتو
 ور وبا حب + +

+ 
 1 ۱ یکی
 زوت) هک وب یلاپملیفذ یخی
 یاد( نددل ونوج)د(نیت 0
  هلابب هناقشاعهداس هسوب كي

 3 ریو دیاسد ابترپه
 ۱۳ نرو فهم لثرد ار

 رب د 4 ید یواا

 ندا شنانامربق رابنیا 3

 زرروب زا وج رفینج) و (ریویلد

 ۳و یردلد د ملیف یاهتوپ
 ما نمتن وف نوجاب نتاک فزوج )

 رخ هک یملیق
 تک رشاب «ناتسب ات تالیطعت» مانب

 رونادور» و (ندوبپیه نی رتاک)
 >  یناپمک رد «یستارب

 یوایز تهابش هدش هتخاس تستی د۲
 ..درادرک لا قوف ملیف یاههسویب
 فالخرب ملیف نیا نان امرپق هتبلا

 رپچ دقاف «نیون یک دن ز» ملیف

 !دنشابیم ابیز

 هنا ردام 4-وب
 رتیک «هناددام یاههسوب >

 ,درگیمرا رق هدافتسا ددومیملیف رد

 -نرادددیاش «هرچنپ» بلاج ملیف
 ملیث نیا رد

 اد یددام شقن هک (لیهاداب داب)

 ( لوتسی رد یب اب ) تشاد هدپعب

 دسوبیم یزرط نی رتهبب ادشرسپ
 كشااههسوب نیا ةدهاشماب ناردامو

 مایف رد !دزیم هقلح ناشناب

 اب (یدلکی ام) «هدشم

 *لوبا)لو (ژرشدوب لن رک) ددامود

 یاههسوب و دوب هتفررک دارت (لچیم

 یفرطزا هدرکیم لدب ودر هناردام

 زا رهدملیف دددوخ (زرشدوب لن را )
 - یلش)ه اددامنانچ «نکم مک رت

 وب اهبق هکهسوپیم اد (ریرباف

 ادم ایم رد شیط

 >درشم» ین اپمک ردلبق لاسود

 درگ هپبت يمليف < ربامن ودلک

 یوتیتات <دادرم هدزاود د هک

 ۷ ًةراتس ملیف نیارد . دش

 سوب هدزا ود لاسدرخ كوک سد
 )ملی
 داد هب وب

 , تسین دشن شوما رف

 . دشاب هنومن دروم

 یاههسوب یتحو دوبریم

 نت رثیل اعهک ار عردام

 ۱ ه هتاح دوولاههن اردام

 ادوب هدادرارت عامشبا



 ار :هنالقاع هسوب - یبد) دا یاک نج) : : زیمآ تداسح وب
 (یادابدد زاد ا) می دد( زدل ودر ر

 یکی«!یل دوز» ابلهاج حالطماب

 عاونا تاعوضوم نی رتجن رسب زا
 ارعونیا ٌهسوب نیلوا ۱ تساههسوپ
 درمو ملیف اب (لیمدد .ب جک

 تشادهضرع نایناپجب دوخ «نزر

 تفرگ دارق هجوتدروم اهدمبو

 دیاش <سوه مانب یسوب وتاد ۱
 دشاب یصقن یب ملیف سوصخ نیارد
 ( ودنارب نولرام ) یاتآ
 یگدنز و نز بحاص هک
 نودب و مارآ یک دن ز اقافتا دتسا
 هبت کی دنارذگیم مه اریاهفدغد

 رسمه رهاوخ قشاع رادیدکیب
 ار واو دوشیم (یلنابوی و) دوخ

 ز رطب هتشذگن ]زا و دسوییم رابجاب
 ۱ دسريم شل اصوب یاهنایشد

 دی اهدیدار«حوجل نذ» ملیف
 - ود نوویا) مایف نیا دد ! هناب
 اریراکت آ (نو رماک دود)د (را راک

 و دندرسک دننکب یتسیاب یمن ك
 ملیف رسارس
 ایشحد

 - هسوب > هچ
 رد ۱ دمآ رد بآ زا < هاچ

 تشاد دوجو یا هنحص مایف نبم»
 ها كر _بحاص (ندوبا) ما 
 یلیس نیس یازارد « موس ۶

 تغاونرم (دور) تدوص, ٩
 سیم هسوب
 گیم لی و
 ءاس

 ی ۱هز اناج

 ( شتمح یاب )۵ 7 لب
 دنچ ات لمعنیاد تار

 ۱ دید یو داری نت
 (رن رتانال)د و (نوسیمات بو

7 
 ترب ار) و توهش دهلعش» ۳9

 راب
 ملیف رد ( دور رلل ) ِ

 و تشرسدب_درم "  ب»

 و
 رب رد

 تسوپ .(سول زاک) هکیل دا ۴
 هنخاسحو رچءمه (رراا)

 ۱ دو

 -یب )و (ربوک ی داگ)
 [ذورمیل یارجام ) ب ) مایف دد (یلک

 زیهآ تد اسحسوا و ینابصء ( رتسک رتکاب نآ )
 «زیمآ تداسح یاه هسوب و ودرسن وخ (نارچاک و یتسا)و زابجل
 تحن تغس اد عاگننوهب اد یچاشامت «لاوان راک یچاشامت هک تسیلاههسوب عوت" یارجام و بلاج ملیف رد نیتم
 ۱ دن دردآ

 «تی هناکی لثم و ملیف دد
 هک (ماچیع تربار)یاقآ باتج مه
 ازاد راد تدارا ناشتمدخ دب ال
 (ترب ار ) ۱ دن امن بیصت یب تباب

 دیکمار(ماهی رک ایرولک )نابل نانچ

 مایف ودا دش یراجنآ زا نوخ هک
 دناهدمآ راژاپب امخا هکیدیدج

 ترمز رطب ارمو و «نیشت | هسوب»>
 یاهملیف ریاس یود «سوبب یداب
 ملیفرد ! دن |هد رک دیفس ارت ] ریظن
 ءاراب راب )من اخ (سنالاپ كج)یل وا
 ملیفدد و ددوآرد وئازب اد (شار

 (لداکی گب)د(( رکیم فلار)یمود
 یاههسوب ًهلیسوب ار رکیدکی هدیش
 ۱ دندیشک هنایشحدو

 !دنهدیم رارف مث
 هعناپنلبف درک ,شومآزف یتیاب
 ابل اغدش اببم یل اه هسوب نینچ یاداد

 ددرگیملابقتسا و تیقف وماب هجاوم
 یاشامتیارب ناپجكل اىم همه ردو
 اشابت . دننکشیم تسد و رس.نآ
 هدیدار«یدوسبار» ملیف هک ینایچ
 ینعی ملیف و هکدنتشاد هدیقع دنا
 و باذدج و اببژ دولبت تبازبلا
 تداسحیاههسوب یلعب رولبت تب ا زیلا

 رد«۱ نامساک وب دوتب و اب شزيمآ
 كارتشا هب «نازاب رب ززا وآ و ملیف

 نینچ زین (زدلونب رم د) و (یلک نج)
 زا یمک اهتنم تشاددوج و ی اههسوب

 مات )و (ورت و«نیلب رم)ا محرت یود
 یلاس تفهاسوسوو ملیف درد (لویا
 دد ( رچیمروتکی و )و( دامالیده) و
 رگیدکب < هلبادو نوساس» ملیف

 و نایب اد

 تك رالک )و
 (رندداک اوا)ادن دیسوب و
 (وبءاگ و م)ملیف هد زبن (لییک

 ) رطب ادام تس دروم یاه هنسص

۲ 
 میالم ه-وب

 یبالع یاههموب و رای د
 ودب رادیفاک عالطا امز

 ناونح ادم ۱ ٍ لیف دنچاعتیدب هتیل /

 ات مینک رک د هومن
 ۱ یدایز رادقب امش

 مشخ و لف رد( سب رچدیسو رجس رم

 سی رک و تداوتس ۱ زمیج)د «لامش
 «بقعب ود هرجنیو ملیف هد (یل
 رد ( تکاب ربد و نادروچیل ول )و

 تربدناج) و <یتشهب هدن رید ملیف
 «نادیم درموملبق دد (دب ران ودو

 دن وومتی«لدب ودر یمب الم یاههسوب
 یب و سولد رابب حالطصاب هک
 هک تشنیا روظنم "دندوب < كن

 یمن لاحرسا ریچاشامت

 هنالقاع ةسوب
 تسدرمه 4 هالناعیاههحوب»

 و دن رادن میالم یاهسوب زا یمک
 ۱و زادن ایم ضف و مشغ باد یچاشامت

 و نز یسوصخم اه هسوب عونیا
 - یداگ) تساهمدیف دد نارهوش

 ملیت دد ( یلک سیرک) د(ریوک
 (لیکت رال )و «زو رمیت یارجام»
 تشدوملیف رد (زکرامالا اب رام)و

 ( جدامكب رد رف)و «یدوسیم یاه
 مسلیف هد ( چی ددلا ین ادولن)و

 دن در وآ

 ۲ هحاص رد هیقب

 ایرام) و (لبیگ كل رالکر : هالقاع وب
 «ددانهپ یدوسیم» ملیفدد (زک رام انلا

 - تب هاحفصت

 "لود ناج) و (دیرا ود) : میالم فسوب
 « هبنش نام رهق » ملیفدد



 شوگب ید یدنمزته یادصورسو

 «لاسرویت ویو یوبدونسا نارپدم

 هار امثیس ملاع (جدوج) و دیسد

 نونک ات یوهک یمج«یاهملیل تفاب

 هک یلب وز ادنن-هت رادعهدومن یزاب

 «اویدرک یدبل> ۰ درک روبه دیاب
 اهیتشک> ۰ «كدزب سنج نیمودو

 «رگنک ءاگ رذگ ودن وش یمد ودو

 لاسدوین وب یوب دوتسا زا هتشذگ حروج

 نولک ات زین دوهشم یاهین اپک ریاسرد
 - یارجام» تسا هدرمق یزابملیق

 «شوهاب رتخد راپچوو «لادان راک

 یدوزب یو تساهن ۲ ژا یاهن ومت
 دهاوخ نایاب | د«یالف رت اب وج » ملیف
 دین اس

 ژایکیمه - زنیل وک نوج
 ناتسلگنادوپشم « یکسوناک راتس

 یل اکب رم |نان اوجلدهیل احهک دشابیم
 یژابنوچ ) تسا هدوش تاکاد

 دوخ یلصا نطوم رد اد اپملفدد
 دومن زاغآ ۱۹ ۰۱ لاسرد ناتسلکتا
 ادشیوخ یلاکی رمآ ملیف نیتقن و
 یو . دیناسر نایاب هتشذک لاس
 یاهرنه یمداک ۲ > لیصحتل ۱غ راق

 و دشابیم < یشانطلس كيأامادد

 ملیف دنچ . تسا هدوب لدم اقباس

 مهاشابنم > دا دوهشم یسیلکن]
 و «نو رماکدیاپبش> و «ماهدیقع
 و < دن رییم یناوج رد نابوخ >
 رسو دنشاببم «یداس یاهارجام»

 یلاکی رمآ ملینتل وا «هنعا رفنیمز
 بلاج راثآ دوشیم بوصم ید
 زادنت رابع دوری اهرد (نوج)هجوت

 بات رد یرتخدوو «ءرگابهکلم»

 و «فلاخمسنج» و «زمرق لیقم
 «اب رد رسه» شلبف نی رخ آ ءرخالاپ

 .تسیزابه(نتراب دداچیر) اپ هک
 نوج)له زین ثدون یرش

 دیدج ناگ داتس زا یکی (رنیلوک
 هب تیل وفطناواذا هک تسا یسکس

 یلیخ و تخادرپ تاشپ امن ددیزاپ

 - ربز و دنم رنههصاق د تشاد لیم

 زاد نکیل . دیآدد بآزا یتسد
 «یاهوبقمچ رب > همانشب ابن ردهکتپ|

 دوبل افیآ یمیم لد «یدددرپ» دد
 دوویل اهدرک تفای ددیک دزب هری اجد

 رتنهیرفج

 ملیف ذایشقن و دناوخ ارق اروا

 ناوتیم هنوگچو یدمک و لاکیزوم
 دومت داذگ او ودب ار «دش بویحم

 «شوبنماد ناوتس» ملیف شی امن اب
 دیسراهتیقف ومنی رتگ دزیب (یرش)
 -دوب تسئ را) قافتاب زین اریخا و
 نب رتچ لاکیزوم ملبف رد (نیانک
 لد «تسا یناجم یکدنز یاهزیچ
 هک روطن آ وهنف_گ هدپعب یاهدیع

 یندیدوبلاج یاهصقراب یتسیاب

 توبثب اد شیوخ یدنمرنه دوخ
 1 تسا هدیناسر

 ةشیب رثهنیمهد  ونیملاس
 یمدامشب دو ویلاه لاسما راک هزاخ

 لاس ۱۸ العف هکدیآ

 . درنگینن
 بلاج سیپ دد ادتبا (لاس)

 رد ار «نسمد هاشوو «لک لاخد

 ترهش و دومت یزاب «یودورب»
 نیتسخن دد هاگن ]درک بسک یدایز

 روبع دیاب هک یلب+ > شیوخ ملیف
 یزاب دون افیایکچوک شقن «درک

 (لاس)هک دی درک ببس ملیف نیمهرد
 دیدجبوبحم ناکشیپ رثه فی دررد

 شیدمب ملیف هس , دریکب رارقدورولا
 و« نوش ددزامیگنج یکدنز>

 هنسزآ رتعب

 لاکی زره

 رتسآ درف وننلاادو - ۲
 رسلد > دوخ یندید یاهستراب

 یلاثامت و باج اد (گلر ور وین
 رد زی دراویه نازوس « هنتخاس

 بلقددیگنه | اب)ءانب یلاکیزوم
 ددو] تسدب دایب ترپش هک(.

 : درک تکرش

 نیلپ رم ولسا رنیج - ۳
 اهیئالاط وم رای اق [)ددو رتوم

 امنیسهد رپ (دنهدیم حیجر اد

 رد زین مک یناد . دندنشک شئآب

 (سددن آ نیتسررک سنامه)
  دش رهاظ

 ۷ ربلاکیذوم(ردا رب تفه یا رب ی
 متسبس ویب زا رک كنبب ویک ین اد

 - نایچاشامت یارب نژی واتبو
 یک عج ( دیفس یسمس رک)

 . دنتشاد

 قلعتملاستیقفوم - ۹۵
 رد شزاوآ هکدوب «یدیناجد هب

 (تسین شین لثم یلفش چیه)
 .دشیم هدینش

 دووبل اهلاسنیادد -۱

 - كلف وخرچ-اهکسورع واپناوج
 درگل وناطلس-دان رس - هاشداپ ون

 یارجامو تسا نایرجرد ٍزیچهمه

 روهشم زاسگنهآ < رثکا وویک دن ز

 (ینادواج شنا ) ملیف ددار
 ناءاب تسا تشادهخرع ابندب

 الاب نآ رفن كيد و «ابن اب ایخددتب انج»
 اریخاودن رادمان مددادتسود ارم

 شروش»ملیف دد(دوویل اتان )اب زین
 رظن بلجو هدومنیزاب «لیلدیب
 نیرتک دزبادوادتسا هدرکارمومع
 . دن اهداد بقل ادرفروتک

 ۰ یدعب رفن هدزناپ
 رکذلاقوف رفنهد زا هتشذک

 ًةلجدن راد را رقتتسغن هبترمرد هک

 رفن ۱۵ «دلاره رچکیپ نشرم»
 هدومن یف رعمبیت رت نیدب مهار رگید
 . تسا

 - ۱۲ ناواپازیرام - ۱
 - ۱  زلیامادو - ۱۳ زن وجیل رش
 -رتسانا ]رس - ۱ )رش دوب لن رک

 یل رش- ۱۷ نموبن لب - ۱كرپسا
 - ۱٩ كربک ااتبن ۲ ۱۸ نیلكام

 ۲۱ رک داپیف-۲۰ ددا دوجینیک
 یفدوم یرم - ۲۲ نیت رام یوید
 -لیف - ۲4 اتسدوپاناسور . ۳

 . ندودنادیمام - ۲۵ یداک

 0 رم تفرشیپ
 جا هرباج ۰۹ لاس رد

 )اه فلک وت اضیس یارب اد
 ۳ زی كنب ددو تاعافت راد
 1 1 ناماخوخد یلاعراث ۲ و

 یا رب اد «ینالوط رفس»

 . درک هیپت

 ی دنم رنهنب !لینسا و كبس
 روپ ناب اه رفت شیرنه راک رد
 ری رود یاهتاموومو رفستآ یلو
 ی ررکیم میظنت یدوط اد دوخ
 ادو هدبا و فده دناوتب

0 

 مررونناج»

 و «ناتس
 یبلاج ون هب ار «ناد رک راک»

 رب ی ۳
 ,دنک مسجم امنیس هدرپ یور

 ناراو رپلیف زا هکتسمزالاجنپ ارد

 [ راشآ هیت اب هک رگید كدزب
 ران رداردوخ مان دن |هتسناوت یشذرا
 نیت اکیرعآ < یفارکوت امنیس و
 رشا نی رتیلاع و هد رک ای دننک

 هدهنیا و ميلامن رک ذزیناد ناشیا
 تشذگرس ) سمارگ یل زادنت ربع
 كب ) سکلیج درفلآ « (ءاک آ راک

 تندا ۰ (سیدای دد یئاکیرمآ

 یراکمه اب هک ماهان و یدورلاه
 ار( ترداب رب)فورممملیف رگیدکی
 لگنچ ) نسورلاه .دناهد رک هیهت

 زد یناکم )دولم مایلی و «(تلافسا
 -نفا ) رکلاد فذوژ و (باتفآ

 ( هتشگمک

 دد دیابیم هک یمپم عوضوم
 ادب رصتخم هچخب دات نیا نایاپ
 زا یرایب هک تسنیا دوش هراشا

 دنمرنه و تیسخش اب نانادرگ راک

 ادادربمایف نامها رد وویل اهژ و رما

 نام رد ودنهدیم لیکشت ذورید

 یفدرعم نان ادرک راک زا هدع نیا

 ۲ : ثوچ
 فادور ۰ سن ویتسا حدوج

 دفال زنند ؛كنيملف روتکی و ؛هتام

 یا نیساهندریاب .الوشیمتفای نیکساهن



 سکه

 ملیف تاسعور
 ۳ رب اددوخ

 میهاوخهداب نیارد یرکی
 دی داد

 دومن

 ناقهد یلعدمحایاوآ
 (شیب هدامشزا تب

 هدعو شیپ هدامش رد هی ن
 دوم رد اش 5 دا

 0 دخساپ هدابش
 ربخناتدوخ داهظاب انب ۱

 «باتف آ ددلا ودو ملی

 نیا

 هاب رد اب
 (!تسا امن هیضق) تشاد تحب

 هحفصنیمهرد اهداب ام ۲

 لاوتسهسزا رتشیب هک مياهدادرعب
 لاوئس داهچب رکا لاح دین مرز
 «اش» و «راماشنیسحد نابانآ

 «کدوب نیا یارب میاهداد بارچ

 ردهتبلاو میشاب هداد لبمکت بارج

 درک میهآوخ تقددرومنب ارد هدنب]

 دل وتمیاهراتس» یاهملیف - ۳

 «یاهشیش شحد غاب» د «دوشیم

 هدشیرادن رخ سک د یاملیس طسرت
 .دشدهاوخ هدادشیامن هدنب آ ردر

 (!هدنی آ هرامشردهیقب )

 یداب آ مجن نیس> دمحمیافآ

 سکع دیدومن هظحالمهچن انچ

 امش بوبحم هشیب رثه «دوباک جا»»

 رد . میدومن پاچدلج یوررب
 یفاک هزادن اب اضافت دادعت هک یتررم
 یاضاقت دوش لصاو «لجم رتندب

 هدنن اوخ ,دشدها وغماجن ناک دن اوغ
 اسهک .دیلامرفن شومارف ... زی

 , دوب میهاوغن و میتسین لرف#

 یدیواچ نسحیافآ
 (نامرک)

 رد یتساوخرد ؛ یاه «د
 و7یانهب و تسا دوجوم
 ۳ :دش ابیم رب 1

 لاید ۸ :لوا لاع

 لاید۲۹ 0 ۲
 ءار لیام هکیتروصد

 -یم دیشاب لی ۳ دین او
۳ 

 ِ اب هلآ
 دب راد لاسرایگناب ال

 , دوش هداتسرف و ۱
 امن |هدنی آ رداراش ی ۱

 شرف رادمبها

 ۷۰ هدامش رد دیناوتیم اد لساد
 کی رمآ رد ودرهالمف و دیلامن ادیب
 دن راد تماقا

 ینمچ ارذع مزیغود

 ناتلایخ ....یمارک هدنناوخ
 رب زع وینامام یاینور دشاب تحاد

 كرت اد ناتسرامیب تسایتدم امش

 ترالسو تحسلامک ردالعف و هدومن
 _فرطری اس وامشفطل زاد دربیم رب

 مسا . . . . تسا رکشتم شناداد
 سام و هبو تسا ایفور ناشیلصا

 هدنیآ ردو دن راد ترهش < نابج
 تره یدیدج ملیف دد تسادارق
 هوش هطوب رمرابخا هتبلا .دنی امن

 پاچ «شوکلاف و هحفصرد دوخ
 . دش دهاوخ

 راب تداع- جریا یا
 (هاشنامرک)

 -ملیفرد سامالودن ان رف -۱
 المنیل و هدومن تک رش یدایذ یاه
 رتمک و هدشتسکشاب هجاوم ابیرقت

 ات یوزا دیامنیم تک رشیملیف دد
 هکلسوهلمجشمیددهتمیاپملیف نو

 نارهطرد (زانط هویی)و «ساملا
 رد هتبلاو تسا هدش هداد شیامت

 میهاوخ یفرعم ار یو دوخ ع
 , دومن

 اوج مچ یرچ جورج رج جیم رج جیم جمجمه

 نایورسخ - م یاقا
 هراتس «درا ویهنازوس»

 راک اهژورنیا امش بوبحم
 تسارتپب قیاصزا شزایو
 یلامایس تیلاعف یو اریژ

 هکلب « هدومتن كرت اردوخ

 نیاددهک د راد یرتشیب یعس
 تسکش نب راس دننام ءار

 هکشیا اصوصخم ... دروغت

 «تی رک مهاوخادرف» ملیف
 تیقنوماب ایند مامت رد یو
 . تساهدشوررب وز

 زا یکی هحفص نیارد

 هراتس نیا یاهسکعنی رتهب

 و میدومن پاچ ار بویحم
 شهاو ی اثب هدنی آرد
 ۱ رتابیزسکعید نار ارش ۷ ب

 دون ميهاوخ پاچدلج ید
 می زوذمم (ابص)یسکعپاچزا یلد

 ۲۰۱یاههرامشزجب -۳
 هکیتووص ردو تسا دوجوم هیقب
 :دیراد لاسدا لاید ۳۹ غلیم
 دهاوخ هداتسرف اش سردآ هب
 , دش

 دنموریج رف یاقآ

 لات سکع هکیت دوصرد - ۱
 دع دهاوخ پاچ هتبلا دشاب

 نوچ !!رخ هکنيا لثم - ۲

 - یم ققوم رتمکاپیتاکیرما دوخ
 ۱ دن وش

 (نیی ناج) زا یدای زیاهملیف-۳

 اجتی اردوهدشهدادشیامن نارهت رد

 میریب مان ار اهنآ مامت ميناوتيمن
 هتبلا) ورادن شی اجنک هحفصنیا ریز

 " باوجلاوئسسزا رتشی هب

 (۱ میهد

 ربا و یلالج اضرنایاق آ

 (تغ ر) نانح
 ینابیش اب حاد .., لب -ٍِ

 . دناءدوب یالکمه

 ورا

 «هکورت ومنیلدامو اید «ورنوم
 .تساطلق امامت هک

 هاتپ مار یضن رم یاق ۲

 ( ناهف-()

 ماتسدوب اناسورو سکه - ۱
 و میدومت پاچ هتشذگهرامشود اد

 هتف رآ را رقامشدنسپ درو می زا ودیما

 م دشاب

 ین اپمکلوصحم «زاب دنبو سا
 دشابیم م نتیتدآدنیالوپ »

 جاودزا رتسکنل ترس - ۳
 < امرون و شذز مال و هدوش
 تسا

 هان ده زوریف یاقآ

 متلادع رمشش» ملیف رد -۱

 - تیرگراموو <سکداپ یدالد

 دننشاد تک رش«نمیاچ

 لیوج و ویاماینیچریو - ۲

 كرمهرغص ملیفلوا یاهلد یرکم
 دنتشاد هدهعب 1ر

 ولی تربارو سکع - ۳
 ار

 . ووبت

 یمایلا داوج یاقآ

 7 رد(دوبا جاددذا - ۲

 ااشار(ریتارو< .«آ» یابلیف
 ۰ داد دنهاوخ

 مومم یدنه یاهملیف -
 اتسوودنهمو رم !ریز تساینالوط

 ترسودننک اشامت ملیف یدایز

 ب زین ناريا رد ! دورن

  میهاوسخ باچ هدنیآ رد زین

 تدمدن راد لیم« هی ود» لباقم دد
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 ریو وتساط سوت «تاسرب» 4

 لپ وو یسرافب «لاسدوین ویوژالب ود
 یا



 ی

۱ 
 یا رب سسوت نیایارب !ردوخیراد

 هداما ویزابو فدهنیاب لوصو

 دوب میهاوختزاک ددم وزرای «ینک
 میهآوخ ترس داتسیا

 وخب هناهاوح ری هار
 آامنهاژ رک وشم  كنتلد مینک

 رک ذتمه اتسود و یتشاد رب جک یمدق 1 اعتسو که

 درگت رب «یدرکاطخ و هک میدش

 یخلت تاقوا و یجک نهد امب هک

 | لاح نیادد ۰ هاد نیادد |ریذینک
 هرک تشم و یاهتشک رب بقج هک

 | رکید مدقكي یهدیم ناشت هدرک
 ۱ شب هدام ] دشیهاوخ فرحت هر مزا

 ادمدقنیتخت ؛كل دزب شبنجنیایا رب
 ونمطمیاپمدق و راذکب ها رنیارد

 شدرا حطسرب نآ لابندب ادمکحم

 فده ... نک را وتسا شی وخیدوج و

 <«یهاوخب» دیاب طقف تست روددایذز

 یرش لصا و نآب یناوتبات
 ونیمز ر-نیا زیچ همه یارب

 شدنمجرا و لاس نپک رثه یارب

 نیاد داهت یا هات نابنب دیاب

 یاه هناریو یدد داچان هدولاش

 هچ. . . دوش هتخير دیاب هتشذگ

 رگاوتو نم دوب میهاوخ دنمت داعس

 مهدانک ردمیظع یانب نیا داجیارد

 تبحمو مرک دنعبل و مینک راک مهاب و
 دیمایاهبلق هدننک شزاوت نامزیمآ
 .دشاب نامراو

 مهزاب دشاب مزال مینک یمن لایخ

 وراد افو تسود هک میوشرک ذتم

 . دوبميهاوخوت كيدزت

 دنمت دارا #0

 ۱ شاهچب و نذ 9 (ی

 |«لاح

2 

۳ 

 دنا ۵
 | ةیاهاشن

 كيب «ادرف یار زورما یکدن زد

 هو یادصو دنداد هسون

 زفمرب ثتیدلن ام اهن آ هئالقاع یاه ةمرب كتی دننام اهن"

 ۱ دمایم دو رف یچاشابت

۳ 
 یلاوهش 4-ون

 عون <یناوپش یاههموبد

 تسا« یدوآ تلاجخو یاههسوب

 اب هارمه نافتاب ناکشیپ رثه هک

 راظنارد < كا رطخ و یاههنحص

 . دن راذگیمامشامتضرممب اشوام

 و دن اهتسخ نان امرهق» و «زابدنبو

 نینچز اب ةن ومن «تشک زاب یبد ورد

 یامملیف رد . دشابیم یئاه هسوب
 و «خلت جن رب »یون ارف و یلایلاتیا

 و < ایژروب سرکول دو «انآو

 ]راه هس وب نیمه «نیل و راک ون اب سوه

 یمناشن ناکشیپ رنه لامو تشماب
 -0.1یئایلاتیا ملیف رد ! دن داد

 روف ودحب اههسوب نیاذا مه«نورن

 (یدرچوایح) یاقآ و دشیم تفاب

 ,ا دروآ رد ازءزایلد

 « یرون . پ »

 امنیسه راتس هناخیاتک

 ناجزمعباوخ
 یکسوداتسادرثا

 هک یددعتم یاپب اتک نایمزا

 ناگدنسیون دات آ زا نیمجرتم طسوت

 یم رشتنم و همجرت یجداخ كرزب

 هدنسیون یکسوب ات-اد رانآ « دوش

 اوه رتشب یسود كرزبفوسلبف و"

 ًارنکا یو یاههتشون ودراد ءاوخ

 تسودسرتسدرد و همج رت یسدافب

 . تسا هتفرگ رارقشن اداد

 - مهم رانآ زا یکی ًاریخا
 «ناجومعباوخ»مانب یکسویاتساد

 ابو ناوج مجرتم « كلاو طسوت "

 -اتسادویرثهان ] هعومجمزا ِقوذ
 .یسلصا نتمزاو باختنا «یکسوی

 ین اعوبطمءاگنب طسوت و هدش هیچ رت

 ثروصب یئایز زرطب < نامدآ>

 اد | ام . تسا هدشرشتنم یسیفن باتک

 ی ۱ 3

 یگشیب ره یایژر
 هک ماهدینش ۱ دیئامرفب تفک و

 اشک رب رداردوصقمدهاش | كي ربت یا هدیشک

 هکنیانودب هارلوط منکیم ضرع

 هدومیپ مین زب فرح مهاب یا هملک رگید
 یتف و ییچ . میدیس رهن اغب هک دش
 هب اد مردام توعد لومعم فالخ رب

 تفدو تفریذبن راپث

 هتفه نامه رخآ لیطمت زور

 ارم رپظزادعب و دمآ امل زنمب یمیج

 یلیخ . داتفاها رب ودرک نیشانراوس
 نیا وهقباسزا یتبحصهک متشادلیم

 یمیج هار طسو اما دوشن اه زیچ

 ادراک :تفک و تشادهگن ارلیبموتا

 یمرکفد مهاوخیمارت یشوخ نم

 ددو نمابتدامس ویشوخنیا منک

 مها وخیمن نم ؛دیایب تسدب نم «ءر زم

 نآ تسکش كيلمحت زا سب وتهک

 یوزرآ هک یعوضومرد تسکش مه

 لعتشم |رتدوج ویاپارس شتیقفوم

 نونک | مهیدرک رب نمیوسب + هدرک
 - رنه اینمای . یریکب میمصت دیاپ
 شراظتنا رد هک ترپش و یگشیپ

 نارتخد را یرایسب وراک ۱ یتسه

 یزورهکدت |هدوب لایخنیادد ناوج "

 ناشمان و دن وشب یفورعم«ثیب رته

 امنیس هدرپیود تشرد فورح اب
 نیا هک اسب هچ اما « دوشهتشو اه

 ردوهدوبن شیپ یبآرس همه اهایور
 . هتشادن یل وصحمیدا رمان زج ابتنا
 نزن اب تشپ تدوخ ناشخرد هدنی اب

 . وثمنادرگ رس تاموهوملابن دو

 منک یداددوع متسناوتت رکید
 مناک دید هشوک زا دایتخا یب كشا
 !یمیچهن : متفگ شغب اب ودشرب زارس
 یم رکا ؛ یهاوخیمن ارمیشوخوت

 . یدرکیمن داتفرروطنیا یتساوخ
 هدنمجن دنیا زا شیب مثکيم شهاوخ
 هنف رک شیپ رد هک اریهار راذگب و

 ناب تو مک طاها ما
 هثیپ رثهیزور هک منادیمو مداد
 دشمهاوخ مه

 سس

 یاهزور وکتفک نيا ذا سپ

 نیا مدیماماست « مدنارذک ار یتخس

 ۲ ودن داد بیت رت راهتب یتفایغ

9 4 
 را

 ۱۰ نرتاذگ ره «دنوغ ذوب
 ۱ 9 ار « دن رادیئاهوذرآ و

 ۶ 1 هه نيآ نایمذاو كنشقو 1 نو هدعنیانایمذا هک تسا
1 0 

 ۱ ار یکی " رو رپ وذدآ و نیرم رم
 ور ودود باغتن | لامک دح تب
 رمارسرد دا نالوج نر رس
 ۳ راهن هک یتفو . درک" یتیک

 نبرد نم ت#ج 93 ین سد دیس
 متند دن دو-ب هداد صاصتخا

 ررو بوم د مادنا كیداب یرتخد
 رو اریک یلاعشچ دوب كن دیباتجم
 شادرفولین یاهلک كن دمهو لاح
 ۳ مشچددنیاذا هک یهاکن یلو

 روز تشحوو ماهفتسا اب نانچ دوب
 تلاک راچدمدرک لایخادتب هک دوب

 ,مرتیم یلیخ : تفکیم تب . تسا

 1 کیم سح سرت نیا تدشزاو

 وام لیماف مامت . ماهدش شب رم

 سیم ناونعهک دن رادراطتنا نم

 ادغیاو , موش باعتنا «نی رکسا
 ۱ نکبیمحد تدوخ وت ... نوج

 ه نیا ۰ متسین ایتنهکنم رخ

 ... لگشوخ رتخد
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 امت ادشفرح رکید «تبد

 نتسیرگب عورش و درکت
 ۳ دمهدب شی دادل د هک مد رکییمیعس

 تایلست هک تسا حضا و الماک

 سب

 /دوخ نوچ دوس یعونصم شاهمه

 موشقااف ابتررب متساوخیم
 .توفآ رد اد تربهش. و وزرآ

 درک نتب ادهقباسم یویام
 اکدد زین اد مروشک هصخشم تمالع

 / . متسب نآ

 آب قاب نیما
 سا ذاربا یدرا و هزات

 ادواد هجبتن رظتنمو دن درک

 اداق هجو جیههب نالا هک
 13 ]دخ لمتم : متسین نآ

۳ _ 



 هه نیرثگ ررپ

 علم کان نت زا هه هه به وب هو عرب هو وب( هد هه هو

 ی تا رسا یاهنس ۶# ت

 مانلانش رتنیالاسدوینوی ینایمک لایزروم و  و اهتعص « لو هیهصج

 دبامتیم هیده هوکشاب و حرفم یاهملیق نارادتسودب ار

 1۳۱۵6 ۵۲ قد دهد دهد هوم ۵9۵ معصوم

 9 ۳ ی تیز بست یکیاق یا تن و 9



 هرامش « هفاق ۳» باوج
 لب ابق

 ( رت دراک | وا )هب قلمت سکع ودن 7

 تشاد (ماک اتبد)و

 -رنه» هتباسمناگ دن رب

 ۸۳هرامش « ۱ هتس اش ؛دیب
 ناب رهچونم رپچونمیاق ۲ -۱

 (دهشم)

 هدازیرتخدناریاوتاب - ۲

 (نآ رپت)

 دایشوه ژرمارف یاقآ - ۳
 (هاشن امرک)

 .زمیج . حیحص خساب
 تراودسا یمهظحالمال اب دد هک ادیسکع

 ۳107 زا هد ممرع ایه
 اردوخ یئامنیستاءالطا تساهدشهدراذگ هقباسب هرامشتیا

 هک د نم رنهو فورعم ةراتس نیاذا دیئام زایب

 یملیف رد (تفیلک یرمکتت وم) اب یتدم
 نیارسرب ادشناجد درک یزابقشه

 رد یدنچ یاپملیفداد تسدزا راک

 (نملکدلان ور)اب ... دیاهدیدنآ رهت

 یداب زتیقفوم ودومن تک رشیملیف دد
 زا داد > یئانج ملیف ددو تفای

 | (رچیم روتکید)اب یتدم «تیانچ

 ٌهراتس نیا ۱ درو رد راوطا وادا

 تیبخ ةشييرنه كي ره یئالطوم
 یگدن زیدنچ وااب و هدوبیئ ایل اتیا

 (دومحنادیقیسوم) ملی - ۰ دیتخانش اد وا رکا . تسا هدرک

 ادوب ین اپیک مادک لوصحم | لطاپ ربستلای رود ماضن اب !دشمان

۳ 

 دعب خرامرذ خساپ | اتدیابنلاسرا هلجم سددآب هدشت

 سا ناگدننک تکرشذا رفن هبچ مهان

 و داسا

 (دوینیم مناخ) ملیفدد -۱
 هدنتشاد تک رش ناگشیب رثه مادک

 (نیش) ملیف نادرگ راک - ۲
 ؟ دوب هک

 لواشقن هشیپ رثه مادک _ ۳
 انیا اد ( هددوخ كرام نذ )ملیف
 ؟دوملیم

 یارجام ) ملیف كيزومآ- ء
 هتخاسزاگنهآ مادک ار( ربیخ هگنت
 ؟ دوب

 | هس دن اهداتسرف حیحص بارج هک

 . مینک میدقت همهابکی ؛ریاچ

 یلامنیس تاعالطا خساپ

 لبق ةرامش

 یرفمه.نیک رب دی رگنیا - ۱

 یرنه-۳زک اه دراوه.۲ تداک وب
 -ورتمسه نموین درفلآ-4 ادناف

 رب امن

 ٩ تسا ملیف مادک زاهنحص نا

 شزرااب رثانیا هکیلاهن ۲ ٩ هنای دیروآ یم رطاشبا رملیفنیا
 دنهاوغن شوءارف ارن ]بلاجو یقشع یاههنحص هاگچیه دن |هدید ار

 . درک
 ملیف هتشذگ ًاتفه هک امنیس دنمرنه سی رتکا( ددوفا رک نوج)

 ملیفنیارد دن دادشیامن لاتسی رک یامنیسددیو زاد < ین اپگانسرتو
 دووبلاهرد وا ملیف نیتسخن هک دن امن هتفگ ات و تشاد هدهعب یمهمشقن

 و دش هجاوم یبیجع لابقتسا اب ملاعرد ملیف نيا . دیدزگیمبوحم
 ۱ دنفیب یاهناپ ]رسرب ( ددوفارک نوج) مان هکدیدرک تعاب نآ شی امن

 هدشابیمملیف مادک زا سکعنیا دیلوکب دیناوتیم ای [لیصافت نیا مامتاب
 العاو ( رگید هتفه كي طقف ) هدنیآ هرابشات افطل دیتسناوتن رگا

 ۱ دینی رظتنم هجیت

 هاگشزومآ

 ۳9 :۳ نیسکش مایلیو

 یاهسالک یارب

 ۵۱ت 604 میقتسم دتم »

 دنکیم یسب وا مان لشنسا و

 هتباساب ییملعم رظن تحت

 مشاهدیس هچوک لوا - داب ۲هاش ناب ایخ

 ی
 بول هنیس همان رب نابآ[۳۰ هبنتکی زور

 -۳۰هحفص-

 ۱ فو

۹ 0 0 ۳ 



 انایو - تارهت یاهامنیس دن

 نرنگ ات هک تسا یعلی نفره یعا رز ۹ ۱
« 

 هم ع)هدرک بهت

 يلا رتشاد

 ناتسودزه هشم رنهنب رتدنم رده دب ود

 زر
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 ۳ ۱ 7 کا



 رب ینسدعدرد رسا وا وقت
 اد تباکش

 مناخ رتححصتراس اب ستنکو

 زا هتسوب ودوب نا رگن راپسب یلشا

 یاقآیلو درکیم تبظاومشرهوش

 واهدننک تحا رات و رسدرد رپ راسیب یلشا

 شا هجل اعمیا رب هک ین اش زی زا یودوب

 3 درب دا زیب و رفنتم تدشب می درز وآایم

 یئاد ترفن و یدازیب نیا لیلد

 یلشا من اخ تف ای رد دشیبن هجوجیپب دار

 شرهوتلاحرد هک دوب را ودیماژز و رره

 دم ایت شلدو دوشلصاح یدوبهب

 دداد یلشا یاقآ ناتسود و اش
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 ونآ رگن یویدامسب ربخ اب ناتساکن

 زا یا هتس نبا» «دزاس رطاخ ناشیرپ

 یارسب .میدوب رطاخ ناشیرب و نارگت ًادیدش هک ام یلو و ۰

 یاقآذا نم اد اههمان نيا . ماهدمآستادولقب نم هک تسهمه نییه 3

 <ماهتشاد تفایرد یلشا
 هناخاتگ و اجی نمداتفر دیاش

 دود ره ید مدادیدلانپ رب شا رتعا لاحباد زوربمآ نی رغآ همان ود

 اب هاکن رکن یریبغآ الصا شا هفایق تلاحیل و دناوخ تقداپ ارهمان

 و مدادن یتیها یاد دوب

 تشاد درتسم نیبار اههمان یدرتوخ

 و مادآرایسب هکیلادصاب دادیم سپ اد اههمان هکیلاحرد 1

 دیسرتیم یلشا مناخ «یلب » تفک دوب تریحو یتنکش هنگ رهژا یداع

 کارب دوخ یدامیب د لاح مضوژا یاهدننک نا رکن رابخاشرهوش ادابم ۷:

 اعوو دش رتمیخو یلشا یاهآلاح هک رخآیاههتفه رد . دیوتب اش

 تماخو هجوتم هک ناکشزپ تفرکیم دوغب دو آیت ارگن وژوم رمیمضو

 «دنتخاس حلطم ادیاتامن اخ دن دششلاح ۲

 4۲ دنتخاس علطم زیچ هچزا ؟ دنتخاس علطمادوا> 1

 دشاب هدشتداح یمدوت یلشا یاقآ زغمدد تسنکمم هکنیازاو ۸

 )وربزود هک هدشادیپ یاهدغ شرهوشزفهرد دن داد عالطا یلحا

 «تساهدیسر اهرعآ دیاضهاب هک ت-ایلشا یاف آ تو قبدصب

 5 زود رابیبلاح هدنامه میرس رزب رتاددو د

 رت میخ و زو رب

 رمآد یدب یانب ریدپ ملد رد یاهدنهد دازآ و خلت ساسحا ناپکا
 ۲۳ ۰ راست هد ۱۳ هراب رد م
 زور ی ا 5

 و دش یموش تشون ر
3 

 ردب ینیب شیپ نیا

 رس نانچ داچد می ومعر
 | رووشت نان هم اجک ژامه ًادمب و ِ

 سن تاج م نامشح ی
 ری یاقآكرم بجوم یز»+ مروت هک دنتف

 ی

 راوتات هفمض نآ رب هوالعو تساروطنم یر 1 العو, تساروطنیمه 1
 طمرفم یلاو

 رد وم تب دا یشان دیدرک یو نتخادنا یابزاو یراسب میرست بجوم
 مر ررثک د كي ونمدوخ رثک ددن د وب رضاح

 انا دیداد یلاوئسره امشو منک توعع اجنیاب ادامه رب
 هدنکیم تحم ودن ] زا یکی

 یاةآ توفقی
 كي دیناوعب ارن دیئاهرقب ۰ تساهدیسر اهرت

 شب مپ یدنچ قیدصت نی چیت ۲ نیل نل هحن
 ,داتسرف امش یناشنب ناتسلکتاب

 یناشنب رکید هتسن كي و تساهدش
 لاون رک هیحان رد لادنک سالکیین یاق آ

 < تساهدیدرک لاسرا
 روب زم قیدصتب یهاکت نم

 هچ میارب نآ ندت اوخیل ومتخادن |

 یدلانید زا

 دیتسن ادیم اجکزا امش» مدیسرب

 دامتعا دروم لادنک سالکین یاق ۲

 < ۲ دشابیم می ومعرسپ
 0 تب کان ]ذاو تفکتساب رد یو

 . ثیصوزا هعسن كي امش یومعرسب
 هتشادهگن دوخ دزن اد شا همان

 مدناوخ داب نیدنچ ارن آ نمو دوب

 ۰ تشاد یاهدیاخ

 سپ هک مدزرب یب نآ ندناوخزاو

 تبج اد لادنک یاقآ امش یومع

 # تسا هدرک نیعم دوخ همانتیصو نتم یارجا

 ۲دیسرب دوب مندرکن دواب و ناتیمطا مدعزا یکاح هک ینحل اب

 ۲ «ادیدناوخ ارم یوءع رب «هانتتصد ایشو

 ۳ لبک د نوچنم» تمیا هداسو رینییطرایسب راک نی |یلپ

 زی ار شرهوش همادح مو دنکیم باجب | مآهفیظ و متسهیلشا مناخ

 كدن اش یوسع
 حب ۰. ددادن یتی ارغ عون چیهداک نیا مناوغب و مینی

 * داد نان نیب ارشا همانتیصو امعع جاددازا سپ یتدم
 زم هعانتیصوزا تشوت ور تی نم دیهاوح, ار ۰ (داددایتخا رد ادروب

 تب رس ارراکیا۰مهد ناش امهب ار آهک تسیت نم هفیظو یلو

 دهاوخ ماجت | لادنک یاقآ امشمیق

 ؟دناسر دهاوخ ناتعالطاب ار همانتیمو نتم ناتسلکناپ

 لاحنیعدد نم یدیمعت ردپ هک تن دیمیملانیر

 دضوم نیا زا اصغش مدوخ نم هکیلاح رد دشابیمزین نم
 زا شنسوک يناوبت ره نهدطم ۰ درکیم هابتشا انتخ یو ۰ متشادن

 ۲ دم تسرپ رسب یجایتحا دشاب رتشیب لاسکیو
 نیا ۱9۰ مع اسراپچو

۳ 1 

 ۳ ثشک زاب رد یدكش نودب داد
ِ 

 اه تم رپ رین

 الاط| ع

 ی عقون آ ردمه

 رد هچن ۲



 . دوب هدیدرک شک

 متفکیتخس رسو تن وشخاب هتخبمآ
 ۱.دشاب دنا

 رمب رجنم هک
 زرا)

 یتحل اب هظحل هنچ 1 7 ۹

 ۱ یاههمنال ۱

27۳9 
 + یاهزور

 ۰ ددوعبم ادشدوخ و دربیهچت د رب
 تصا .هتشوت هچ شاوا هما دد ناتی

 نیاملکبم دای دنک وس نم . دنکیمن كرت ادواهظحل كي ۱

 زا هطحل كي زو رهن ابشدد یلشا مناخ ۰ تسا هتشاد تیعقاد عوضوم

 اروا و دشیمن لفاغ شرسمه لاح

 یرگید نزرکا ۰ تشاذکیمن ۳
 مادتتسا ار اههبهارزا فن هنچ دوب
 و تیلفاوم شرهوش زا ات درکیم
 ,شدوخ وا یلو ۰. دننک یداتسرپ

 د رک یدات-رپ شرهوشزا اصخش
 لوحم یرکید هدرعب ادیراک چجیهو
 4« تخان

 اهیراتسرپ نآ همه دوجواب »
 . دعآرداپزایو ماجنارس

 نبا۰ دیک هاگن اههمان
 . دینیبب ار مود همان رخآطخ

 و جد هیام لشاد ) تسا هتشو

 ار شدوخ راک هرخالاب نم باذع
 رظنب یدلانید دوینس ( . درک
  عالاترکمماه» ۱ دراد یگاثعم هچ تاملک نیا اش

 <"تسا هدوب هچ نآ نتشونژا نم یومعرسپ دوصتمد
 لوسمدحزا ار میادص یتحارات و ناجیه تدشزامنکپم روصت

 ادصباركن رو تساءرب یادنص یورزا یدلانید , مدوب هدرب رتارا
 هظحل دنچ . دادواب یروتسد دشقاطا دراو تمدعشیب یتقد ۰ دروآ ۰

 دوب سالی ود و بارش یرطب نآ رد هک ینیس كي اب تمدخشیپ دم
 - هب یلیمنم یلو درک رب نم یارب یسالیک یدلانیر ۰ دش وراد
 : مدیسرپ وازاو متشادن هباشون ندیشوا

 4۱ تسیچ ناترظن ؛ بوخ »
 هک قاطازا یاهتوگب هکلب تسخنن شیاجرس هداب ود ید

 اهباتک بتّرم یاهفیدد نایءژا و تفد تشادرا رق نآ رد یبانکاج
 , دیسرب نما هاگنآ و دیشک ندا ادیکی

 -هب ایو دیتسه یکشزپ یوجشن اد ابش ای7 ۰ یلشا یاقآ »
 ۰ ید یاهتالع و تامل اطم

 نیا دددیتسه دیمقالعنآ
 رد زن ۳۳ ناف هک

 م یکتفش 5

 .. دیبا یب باذک نا رد دیعسع دم الع نآ ننسن در4۲ ۱,

 نموصتب و دهدم تسد

 رگتفشآ و مهوت عو <

 ۲ یهلانب ور وتسناشب رب شساوح و شوشخ,شراکق دل انمد ردزا و

 ارشتالاح و تاک رحو دیابیماروا
 مهدیاشو دن ارذکیم

 ودرکن یم ادواناواداپ یولاب ژا
 رددرادیمن شرود رظن زا هظحل كب

 1 تفگیمهچن ] متسنادیمن نءعقومنآ
 متن ادیمطقف غ وردای ودوب تسار
 مرقنتم تدشب یدلانی رزا هک

 یلشا مناخ ارچو مدیسرب وازا

 ؟داتسرفت نملابئدب و درکن ریخارم
 ینانیمطاواب رکیدامقا وژ و رپمآ رکا
 تغاست ملطم ارس ارچ تشادن

 هک وا , میایب موبعرسپ دزنب ات "
 ناک نبرتكيدزت نم تشنادیم

 و

 رظن زاكس

 اب و متته شرهرش
 < مشابیم درا و#

 از مهرب اد باتک یدلانیر

 تفگ هد رک نمب ود هاگنآ و تشاذگ شیاج رسرب ارنآ
 روطنبا . دیتسه ناوج دایسب ایش « یلشا یافآ >

 < ؟ تی

 مدیس رب وازا دوب ی

 <* تسیچ ناتدوصقم »

 و یتعسای ۱2 وبا تسنکیم 9 .دوریمن رد

 :ن هراب نیارد دیلیام روطره .دیتسه راتخء . دینک یکدند

 4 ۰ اد اعدم فالخ ًارهاظ هک رما دهاوش مامت مغریلع

 نادرمزا رتیودب نانز یحور تان اجیهو فطاوعو تاساسحا

 .تسد زک رهو دن زاد دیدخ 3 دن دن,قالع هجنادب نان ز



 يش ما 7
 >ج هو ٩ یاتسسم وی مج می مم مجاوج

 مأنب رنداو ناردارب مظس ینایمک ل اکیزرسملیف نیرتللجمو نیر, 7۳

 سیراپ رذ راهب ععتس
 . دیامنیمهیداه حرفم یدمک یاهملیف تارادتسود مومعب ار

 یساددش بز سحم «ییداب زد کد رماتود, " قراهتت هک تسا یملیخ«سیرابرذ راپب»

 رگل زب قد هد ید سرود
۳ ۱ 5 ِ 

 ده ره ضاقر ك 7 ایز هراتس
 لاکیز رم یاهملیذ ی ۲ ۳ ۳ )سس

 هح رد هدنز] وش

 دو ریلاد لوا

 نیا رد یئاهزاوآ

 ریکدیامنیم | رجا ملیف
 هتشادن هشاس ن رینگ اق

 لیاقم لر

 ید سیرود

 دراد هدیج)ر

 نفودولک
 یوسنارف هشیپررنه

 | شیقشاع درم لد نی
 افیا ینسحا وحنب

 دیاسمنیم

 یقشع ی اههنحه

 زادآ و عذر ر

 زاوآ اصوصحخم

 لدروآ هام

 سراب رد
 نونکت

 هچوئدر وم املسم 1 دوخ عون رد

 ۴ رتس نایچاشامت ۳ و1 هنر راد اول
 تسا

 مش نیل

 . تفرگ دهاوخ رارق

 یاشامن اصوصشم !زالپ للجم یامنیس تم ردم هک تسا یملیف «نیداپ دد راهب»
 دیامنیم هیصوت مومعب | رنآ 7 فن
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 ۱۱ 0 ص0 نا ۳
 عطف تام ۰ 909 00090۷۰ سپ 7۱۲ 0۱۸۲
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